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Nyt Tendon -köydet saatavilla!

PAD Fuse

Runway

Kahteen osaan taittuva
kevyt ja näppärä, mutta
jämäkkä padi. 120x90x10
cm ja paino vain 3,7 kg.
159,00¤

ISO pädi tosi miehille ja
naisille. Taittuu kolmeen
osaan. 180cm x 120cm x
13 cm. 369,00¤

Black Diamond
Drop Zone II

Erinomainen padi alle
viiden metrin bouldereille. 104cm x 120cm x 9cm.
219,00¤

Mad Rock Mugen

Synteettisistä materiaaleista
valmistettu kenkä joka näyttää tehonsa sekä bouldereilla
että pidemmillä reiteillä.
95,00¤

Fiveten Anasazi Verde

Tarkka jämäkkä kiipeilykenkä,
parannettu malli toimivuutensa
todistaneesta Lace Up :sta.
119,00¤

Tsekkiläisellä TeNdoNilla on yksi Euroopan suurimmista
köysitehtaista. Tendon onkin tunnettu valmistaja eritoten
työ, pelastus ja sotilaskäyttöön suunnitelluissa köysissä.
Tendonin laaja tietotaito valmistaa toimivia pitkäikäisiä
köysiä on myös kiipeilijöiden käytössä. Eritoten Tendonin
käsittelyt köysien suojaksi tekevät tuotteista äärimmäisen
pitkäikäisiä ja vaivattomia käsitellä.

Complete Shield

DuPont™ TEFLON® -nanoteknologiaan perustuva käsittely suojaa köyden manttelia, että ydintä.Käsittely antaa köydelle erinomaisen suojan vettä ja likaa vastaan tehden köysistä äärinmäisen pitkäikäisiä ja
turvallisia käyttää.

TeROM

Uusi mullistava tapa köysien tunnistamiseen ja hallintaan. Köysiin
liitettävän mikrosirun, liikutettavan lukijan ja tietokoneen ansiosta
köysin tunnistaminen ja ylläpito on vaivatonta.
Mikrosiru sisältää köyden tyyppitiedot, valmistuspäivät, pituudet
jne, lisäksi tietoihin voi vapaasti täydentää omia merkintöjä esim.
tarkastuksista ym. Täydellinen köysien ylläpito järjestelmä seuroille,
yrittäjille ja kiipeilyhalleille.
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Camusta saatavilla:

I N]qp]pea]oai]

I]
jj

Master -mallit

and

Suorituskykyisiä köysiä niille jotka vaalivat keveyden ja käsiteltävyyden perään.
alk. 60m 146¤
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Simonkatu 9, 00100 Helsinki
p. (09) 2781420
fax. (09) 2781440
Avoinna arkisin 11-18, la 10-16
www.camu.fi, info@camu.fi
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Ambition -mallit
TURKU

Läntinen Pitkäkatu 6, 20100 Turku
p. (02) 4782720
fax. (02) 4782740
Avoinna arkisin 11-18, la 10-15
www.camu.fi, turku@camu.fi

Suosituin mallisto. Kaikille kiipeilijöille,
kaikkiin tilanteisiin pitkäikäisiä köysiä.
alk. 60m 137¤

ständi
PÄÄKIRJOITUS
Pohjois-Walesin Gogarth, 7.5.2008

Suomen Ruotsinpyhtään Haukkakallio, 8.6.2008

Suomen delegaatio, Pesonen ja Koski, pukee päällensä pelastusliivit ja seuraa UIAA:n training standards groupin puheenjohtajan Steve Longin johtamaa ryhmää. Jonossa, yksi kerrallaan ryhmän
jäsenet lähtemään boulderoimaan Atlantin rantaseinämän jyrkällä kalkkiseinämällä. Lajin nimi on ”sea
level traversing” ja nimen mukaisesti kiivetään sivuttain veden päällä, putoaminen ei satu mutta vesi
on hyytävän kylmää! Kiipeily ei ole ylivoimaisen vaikeaa, mutta Irlannin liiton Tim Orr päättää jo heti alkuun ottaa kylvyt, ettei mahdollinen tahaton putoaminen aiheuttaisi järkytystä. (Samainen Tim väittää
illalla tosissan PYB:n baarissa, että koska Guinnessin olut ei tykkää matkustamisesta, Dublinissa parasta Guinnessiä saa baarista, joka sijaitsee lähinnä
panimorakennusta...). Jonossa toistensa suorituksia kannustavat ja nauravat muun muassa Espanjan puheliaat Xose ja David, Belgian sporttinen Gorik ja vakavampi Alex, Portugalin isokokoinen Pedro sekä aurinkoinen ja pikkuinen João, Tanskan aina
korrekti ja harkitusti puhuva Mikael, etelä- Afrikan
päivettynyt Gavin, Italian energinen Claudio sekä
Quebecin (ei Kanadan!) Charles. Israelin luonnostaan tummaihoinen Jonatan sitä vastoin ottaa rantahietikolla rennosti aurinkoa ja Intian lahja seminaarimaailmalle, mr. Chamolin perhe on vasta saapumassa rannalle jostain aivan muusta suunnasta
kuin mistä muut olivat kulkeneet. Saman porukan
kanssa käydään, neuvottelujen ja muun seminaariohjelman ohella, kiipeämässä myös Slatesin kiillottuneilla släbeillä sekä kerrotaan ja kuullan hurjia tarinoita illalla olut- ja siiderilasien ääressä.

Aurinko on jo lämmittänyt Kivikausisektorin punertavan graniitin pinnan kun metsän korkeiden kuusien lävitse siivilöityvä valo tervehtii saapuvien kiipeilijöiden ryhmää. Toistakymmentä eri SKIL jäsenseuroihin kuuluvaa kiipeilyn harrastajaa oli aloittanut
Släbi ry:n isännöimän seuratapaamisen edellisenä
päivänä rennon kiipeilyn ja reitinteon merkeissä.
Uusia projekteja suunniteltiin ja muutama sporttireitti sai - kuin graniittijättiläinen harmaaseen liiviinsä napit - pulttirivin koristeekseen ja päähänsä
kruunuksi ankkurin. Tämä aamu aloitetaan raivaamalla uuden sektorin edusta kaatuneista puista ja
lämmittelemällä päivän nousuja varten. Jopa Valtteri
on täynnä tarmoa, huolimatta edellisenä iltana nautitusta tuhdimman puoleisesta gourmet-ateriasta;
iso kasa Teppon rakkaudella valmistamia Provecen
yrtit – valkosipuli – lammaskyljyksiä, erinäinen määrä perunoita ja puolet minun grillaamistani broilerin
rintafileistä! Lisäksi Valtterin ja Tepon kiipeilysessiot jatkuivat aina aamukahteen Markuksen ja Leenan
upeilla autotallibouldereilla.

Pohjois-Walesin Llanberis Pass, toukokuu 2008

Samaan aikaan kuin Lontoossa asuva suomalainen
Sari Nevala kiipeää laakson klassikkoreittejä brittiläisen parinsa Alison Stockwellin kanssa, ”Nico” Favress onsightaa E7-luokan reittejä ja yrittää jopa onsightiä E8:lle! Illalla 44 BMC:n kansainväliseen kiipeilytapahtumaan eri puolilta maailmaa saapunutta
kiipeilijää kokoontuu illalliselle ja katselemaan ja
kuulemaan esityksiä seikkailuista ja kiipeilystä ympäri maailmaa. Sekä tietysti tutustumaan toisiinsa
ja pitämään hauskaa!

Suomen Lapin Luppiovaara, 7.6.2008

Kaksitoista suomalaista junnukiipeilijää opettelee
ohjaajien valvonnassa kokkaamaan kiipeilijän kenttälounaan kivipaasien muodostamassa luolassa.
Kuumana päivänä on ruokailun jälkeen aikaa myös
ottaa rennosti, koska Lapin päivä ei kesällä lopu milloinkaan! Kiipeily ja muu hauskanpito jatkuu pitkälle
yöhön ja kotiintulijaisiksi on varmaan monta jännittävää kertomusta.
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Kiipeily on, paitsi omien fyysisten ja henkisten rajojensa etsimistä, myös uusiin ihmisiin ja paikkoihin tutustumista, ystävyyssuhteiden solmimista ja
unohtumattomia elämyksiä. Tässä lehdessä kerrotaan joistakin tapaamisista.
Hyviä kohtaamisia kivillä ja kallioilla,
Jari Koski
päätoimittaja

Kansi | Antti Liukkonen reitillä 'Tohtori Gaussin käyrä' (~7c). Kuva Rami Haakana

Julkaisija Suomen kiipeilyliitto ry., Erätie 3, 00730 HELSINKI,puh. 09 -224 32 907. Päätoimittaja: Jari Koski,040- 586 8123, jari.koski@climbing.fi.
Ulkoasu: Satu Bredenberg Kuvatoimitus: Mina Jokivirta ja Tomi Nytorp, aineisto@climbing.fi Avustajat: Rami Haakana, Matti A. Jokinen, Sampsa Jyrkynen, Antti Liukkonen, OlliPekka Manni, Samuli Mansikka, Perttu Ollila, Joonas Sailaranta,Kalle Viira. Paino: Oy Trio-Offset Ab | Levikki: n. 2200. Aineisto: Artikkelit toimitetaan word-tiedostona Jari Koskelle
jari.koski@climbing.fi . Älä tee sisennyksiä tai muita asettelumuokkauksia. Erota kappaleet välirivillä. Kuvamateriaali toimitetaan postitse tai e-mailina Mina Jokivirralle aineisto@
climbing.fi, tai Hirvenkatu 4 b, 04230 Kerava. Liitä mukaan palautusosoite. Käytä vain lasittomia diakehyksiä tai muovisia negataskuja. Vastaanotamme diat, negatiivit, m/v negatiivit sekä paperikuvat kaiken kokoisina. Kuvien resoluutio oltava 300dpi 10x15 cm koossa eli noin 5 Mt/ kuva. Digikamerakuvat kameran suurimmalla resoluutiolla. Itse skannatut kuvat mielellään RGB muodossa. Kuvien tallennusmuoto TIFF, PSD tai JPEG. Liitä mukaan kuvaajan nimi sekä kuvatekstit; paikka, kuvaaja, kiipeilijä(t), reitinnimi ja aste ym. tiedot.
Kiipeilylehti 2008		
Nro 3/2008 syysnumero		

aineistopäivät
10.9.2008		

ilmestyy
lokakuu

Kiipeily-lehti jaetaan maksutta Kiipeilyliiton jäsenseurojen henkilöjäsenille. Muille tilaukset osoitteeseen eva-liisa.aunio@climbing.fi. Vuoden kestotilaus 16 €/vuosi. Irtonumerohinta 6 €. SKIL jäsenseurojen jäsenten osoitteenmuutokset ja muut postitukseen liittyvät asiat hoitavat Kiipeilyliiton jäsenseurat. Ota yhteys omaan seuraasi. Ilmoitusmyynti: Jari Koski,
jari.koski@climbing.fi. Mediakortti osoitteesta: www.climbing.fi . Toimitus ei vastaa tilaamatta lähetetystä materiaalista, sen palauttamisesta, lehdessä julkaistujen kirjoitusten sisällön aiheuttamasta mielipahasta eikä juuri mistään muustakaan… Lehden julkaisijan vastuu mainoksien julkaisussa tapahtuneissa virheissä rajoittuu mainoksen hintaan.
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tiedotteet
skil

Suomen kiipeilyliitto

SKIL hallitus 2008
pj. Juha Aho, TURKU, jäsenet Jukka Tervaskanto, HELSINKI, Sampsa Jyrkynen, HELSINKI, Otto Lahti, HELSINKI, Jorma Alanen,
PORI, Antti Mattila, RAUMA, Juha Henttonen, TAMPERE
SKIL JÄSENSEURAT
CLIMBING CLUB ry. PORI
CLUB ALPIN SAVONLINNA ry.
HANGON HYRSKYT ry. KIIPEILYJAOS
HELSINGIN NMKY ry.
HIGH SPORT VAASA ry.
KARELIAN KIIPEILIJÄT ry. JOENSUU
KIIPEILYSEURA KAKKONEN ry. ESPOO
KIIPEILYSEURA ORANKI ry, HELSINKI
KIIPEILYKERHO VERTIKAALI ry. TAMPERE
KLONDYKE WALL ry. KERAVA
KUOPION KIIPEILYSEURA ry.
LAHDEN SEUDUN KIIPEILYSEURA KITKA ry.

kova

LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI ry.
TURKU
OULUN KIIPEILYSEURA 91. ry.
PROJEKTI ry. JYVÄSKYLÄ
ROVANIEMEN VUORISTOKLUBI RVK ry.
SKEY ry. HELSINKI
SLÄBI ry. RUOTSINPYHTÄÄ
SUOMEN ALPPIKERHO ry. HELSINKI
TAMPEREEN NMKY ry. kiipeilyjaosto
TAPANILAN ERÄ ry KIIPEILYJAOSTO
HELSINKI
TEAM PANIC ry, PORVOO
TORNIORAVAT ry. TORNIO
TURUN NMKY ry.
VILLI SESSIO OSUUSKUNTA

UUDET JÄSENSEURAT 2008
JYVÄSKYLÄN KIIPEILYSEURA RY JA KOILLISMAAN KIIPEILYSEURA KUUSAMOSTA.

Suomen Kiipeilyliitto ry., Erätie 3,
00730 HELSINKI
Toiminnanjohtaja, Kiipeilylehden päätoimittaja, KTO -kurssivastaava:
Jari Koski, jari.koski@climbing.fi
gsm. 040 -586 8123, puh. 09 -224 32907
KTO -kurssia koskevat tiedustelut suoraan Jari Koskelle!
Yleisinfo, Sporttirekisteri sekä materiaalimyynti: SLU -Lajipalvelutoimisto
Eva-Liisa Aunio, toimistonhoitaja:
eva-liisa.aunio@climbing.fi
puh. 09 - 348 13136 tai 09 - 348 13135
SEURAAVA KIIPEILYLEHTI
Kiipeilylehden seuraava numero ilmestyy lokakuussa 2008, lehden aineistopäivä on
10.9.2008

Seurojen kotisivujen osoitteet tai muut yhteystiedot SKIL www-sivuilla.
Suomen Kiipeilyliiton postiosoite:

Ajankohtaista infoa ACCESS-asioista eli kallioiden käytön ongelmista ja rajoituksista löytyy SKIL www-sivuilla access-palkin alla.

15.11.
KTO koe Helsinki
Päivämääriin voi tulla lisäyksiä ja muutoksia;
ajankohtaiset kurssi- ja koepäivämäärät ilmoitetaan SKIL kotisivuilla: www.climbing.fi
> koulutus > kurssi- ja koekalenteri.

ensuu ja Jyväskylä sekä KTO 3: Jari Koski jari.koski@climbing.fi tai 040 586 8123. KTO
Rovaniemi ja TaTu: Oula-Matti Peltonen oula-matti.peltonen@roiakk.fi tai 040 7547613.
KTO Tampere ja Luovin ammattiopisto Karkussa: Petri Laukamo petri.laukamo@seikkailusepat.com tai 0400 976716. KO: Justus Kelloniemi justus.kelloniemi_at_vaasa.fi tai puh.
044 541 9041. KKK: Tuomo Pesonen tuomo.
pesonen@pp2.inet.fi tai 050 379 4472. KO ja KKK -kursseille Ilmoittautumiset ja tiedustelut myös: kova@climbing.fi

Koulutusvaliokunta

KTO-KLUBIN JÄSENILLE:
Klubin jäsenyys on ilmaista vuoden ajan liittymisestä eli KTO -kurssin moduuli 2:lle osallistumisesta.
Tänä aikana saat Kiipeilylehden 3 kertaa vuodessa kotiisi ja voit osallistua SKIL/KTO kouluttajapäiville omakustannushintaan.
Vuoden kuluttua jäsenyys loppuu automaattisesti mutta voit jatkaa sitä ottamalla yhteyttä
SKIL toimistoon. Jäsenmaksu ensimmäisen
vuoden jälkeen on 20 euroa/vuosi.
SKIL AVOIMET OHJAAJA- JA KOULUTTAJAKURSSIT
Kurssit ja kokeet Helsingissä ellei muuta mainittu. Kurssia tai koetta ei voida järjestää, jos
osallistujia ei ole tarpeeksi. Jos kurssi joudutaan peruuttamaan, niin ilmoittautuneille ilmoitetaan tästä mahdollisimman aikaisin ja
pyritään tarjoamaan korvaavaa päivämäärää.
Tarvittaessa voi myös tilata yksityiskursseja
esimerkiksi yritykselle ja opistolle.
SYKSY 2008
22.-24.8. KKK-koe Olhavalla
30.8.
KTO koe Helsinki
6.-7.9.
KTO 1 Helsinki
20.-21.9. KTO 2 Helsinki
27.-28.9. KTO 3 (Korkeaharjoiterataohjaajakurssi) Ammattiopisto Luovi, 		
Karkku
18.-19.10. KTO 1 Urheiluopisto Kisakeskus
Pohja http://www.kisakeskus.fi/
8.-9.11. KTO 2 Urheiluopisto Kisakeskus
Pohja http://www.kisakeskus.fi/
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KTO-kurssien hinnat 2008: KTO moduuli 1:
145 €, KTO moduuli 2: 145 € , KTO- koe: 90 €
Kaikki ajankohtaiset hinnat löytyvät SKIL
www-sivuston kurssihinnastosta.
Kurssia tai koetta ei voida järjestää, jos osallistujia ei ole tarpeeksi. Jos kurssi joudutaan
peruuttamaan, niin ilmoittautuneille ilmoitetaan tästä mahdollisimman aikaisin ja pyritään tarjoamaan korvaavaa päivämäärää.
Kurssipaikat: KTO-kurssit Helsinki; Tapanilan
Kiipeilykeskuksessa Helsingissä: www.kiipeilykeskus.com. KTO Karkku ja KTO 3-moduulit;
Ammattiopisto Luovi (entinen Hoikan Opisto)
www.luovi.fi. KTO Joensuu; Pohjois-karjalan
Opisto Niittylahti ja koulutuskallio Vuorivaara
KTO Rovaniemi; liikuntakeskuksessa Rovaniemellä, talviturvallisuuskurssi TaTu Lapin
liikuntakeskuksessa Rovaniemellä ja Korouomassa Posiossa. Lisätietoa www.santasport.
com ja www.climbing.fi.
KTO 3, KO sekä KKK kursseille ja KTO-kokeeseen ilmoittautuminen tehtävä vähintään
2 viikkoa ennen tapahtumaa, jonka jälkeen
ilmoittautuminen on sitova ja osallistumismaksu tulee maksaa, vaikkei saapuisi koulutukseen.
Ilmoittautumiset kursseille ja kokeisiin tehdään seuraaville henkilöille: KTO Helsinki, Jo-

HUOM! Jos sinulla on sairauksia jotka voivat
vaikuttaa ohjaajakurssin läpikäymiseen (esimerkiksi diabetes, epilepsia, sydänsairaudet)
tai olet raskaana niin ilmoita tästä kurssin
järjestäjälle.

nuva

Nuorisovaliokunta

Nuorisoasioissa voit ottaa yhteyttä Kalle Pulliin kalle.pulli@humak.edu ja Eeva Mäkelään
eeva.makela@humak.edu

kiva

KILPAILUVALIOKUNTA

Kisakalenteri 08-09 (alustava)
Aikuiset: Tapanilan Erä/Helsingin Kiipeilykeskus ”testi kisat” eli köysikisat uuden konceptin mukaan syys -lokakuu
Pasila boulder syys-lokakuu 08
Asemaboulder joulukuu 08
Pasila boulder tammikuu 09
Grani boulder helmikuu 09
Joensuu köysikisat maaliskuu 09
SM boulder Pasila huhtikuu 09
Junnut:
Pasila boulder elo-syyskuu 08
Tapanilan Erä köysikisat marraskuu 08
Grani boulder tammikuu 09
Hanko boulder? Huhtikuu 09
Tapanilan Erä köysikisat toukokuu 09
Lisäksi marraskuussa 2009 suunnitteilla köysikiipeilyn SM-kisat Joensuussa.

vikkeiden sekä mahdollisten osakilpailupalkintojen hankkiminen.
Kilpailut voivat olla joko vaikeuskilpailuja,
boulderkilpailuja tai nopeuskilpailuja tai näiden yhdistelmiä. Kilpailukausi alkaa syyskuun
ensimmäisenä päivänä ja päättyy seuraavan
vuoden huhtikuun viimeisenä päivänä.
Kisat tuovat seuroille julkisuutta, sitä kautta uusia harrastajia ja rahaa, joten kannattaa
aktivoitua! Kilpailujen kautta muutamat lahjakkuudet ovat löytäneet myös uuden kipinän
harrastukseensa.
Lisätietoja: Kilpailuvaliokunta Martin Nugent
martin.nugent@edu.hel.fi, kiva@climbing.fi.
Kisakutsut, tiedot SM cupin pisteistä ja sijoituksista ym. löydät Kiipeilyliiton www-sivuilta
www.climbing.fi.
Palautetta, kysymyksiä ja ideoita kilpailutoimintaan voi lähettää sähköpostitse osoitteella: kiva@climbing.fi

Lisää kauden 2008-2009 kisajärjestäjiä etsitään
Seuroja pyydetään ottamaan yhteyttä KIVA:
aan kauden 2008-2009 osakilpailuista. Osakilpailuihin järjestetään liiton puolesta tarvittaessa reitintekijät ja tuomarointi, seuran
vastuulle jää siis toimitsijoiden, tilojen ja tar-

SKIL TUKI SEURATOIMINNAN KEHITTÄMISEEN
SKIL jäsenseurat voivat hakea tukea kiipeily- ja seuratoiminnan aloittamiseen kehittämiseen. Tuki voi olla joko työtä ja neuvontaa
(esim. lähetetään asiantuntija boulderseinää

suunnittelemaan ja valvomaan rakentamista)
tai rahallista tukea.
Hakuperusteet:
• ainoastaan SKIL jäsenseurojen haettavaksi
• ensisijaisesti pienien paikkakuntien seurojen tukemiseen ja seuduilla missä ei ole
paljoa kiipeilytoimintaa
Esimerkkeinä hankkeista:
• kiipeily/boulderseinän suunnittelu ja rakentaminen
• junnutoiminnan aloittaminen
• kiipeilykilpailun järjestäminen
Hakemuksessa tulee näkyä:
• avustuksen käyttötarkoitus ja mille ajalle
haetaan
• vastuuhenkilö
• talousarvio
• haettava summa
• seuran ja paikkakunnan olosuhteet kiipeilyn kannalta
Vapaamuotoinen hakemus lähetetään osoitteeseen: Jari Koski SKIL ry.,
Erätie 3, 00730 HELSINKI.
SKIL hallitus päättää avustuksen jakamisesta

access
Kesä on jo pitkällä ja kiipeilijät ovat taas siirtyneet ulos kallioille ja kiville. Jotta vältyttäisiin lisäongelmilta ja kiipeilykielloilta, on hyvä
taas palauttaa mieliin pelisäännöt ja noudattaa paikallisia ohjeita ja rajoituksia.
1. Ispoisten kalliolla Turun keskustan tuntumassa on viime kesästä lähtien kiipeilykielto
harvinaisen kasvin suojelun vuoksi.
2. Helsingin Koivusaaren boulderkiven viereisen WC:n käyttö. Koivusaaren pursiseuralla
www.koivusaarenpursiseura.fi on boulderin
lähistöllä wc, jonka käyttö on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosien aikana – tyhjennykset ovat nelinkertaistuneet. Suurin lisäys johtuu suuresta kiipeilijöiden määrästä lumettomana ja kuivana aikana. Pursiseura on pieni
yhdistys, joka täysin omalla kustannuksella
on rakennuttanut käymälän ja maksaa myös
sen kunnossapidon, tyhjennykset sekä mm.
Wc-paperit. Seura oli harkinnut lukon asennuttamista oveen mutta sovimme seuran
kanssa, että wc:n seinään tulee lipas, johon
jokainen wc:n käyttäjä jättää 1 €:n kolikon.
Jos tämä toimii hyvin, niin wc tulee myös tulevaisuudessa olemaan kiipeilijöiden ja muiden ulkoilijoiden käytössä. Yhteysmies: Kosonen/Pursiseura

3. Ahvenanmaalla on jo tänä keväänä ollut
Getan alueella ongelmia lähinnä yksityisteillä ajamisen ja pysäköinnin kanssa. Varsinkin
jos ja kun sinne menee isompia porukoita
(tätä pitäisi välttää!) juhlapyhien ainoina, pitää olla erityisen varovainen.
AHVENANMAAN JOKAMIEHENOIKEUDET
JA KIIPEILY
Erityisesti kiipeilijöitä koskevaa:
• yleissääntö on ”ei saa häiritä, roskastaa tai
vahingoittaa”
• tulentekoon tarvitaan aina maanomistajan
lupa
• taukoa saa muiden mailla pitää väliaikaisesti
• teltan pystytys, asuntovaunussa tai asunto
autossa majoitus eivät kuulu jokamiehenoikeuksiin – vaatii maanomistajan luvan
• luonto pitää säilyttää puhtaana!
Parkkeeraus ja tiet:
Suosituimmille kiipeilypaikoille Geta, Fågelberget ja Djupviken – PARKEERAUS SOLTUNA KAHVILALLE ja kävellen perille. Yksityisteiksi merkityt tiet tarkoittavat todellakin sitä,
ettei niitä tule käyttää!!!
Kiviin ei saa kirjoitella mitään (reitinnimiä
tms.) ja tikkimerkkejä ei saa jättää kiveen.
Yksityiseksi merkittyjä teitä ei saa käyttää il-

man omistajan lupaa.
Linkistä Ahvenanmaan jokamiehenoikeuksista: http://www.visitaland.com/se/detail.
con?iPage=64
Majoituksista kannattaa ottaa yhteys: Ålands
turist förbund http://www.visitaland.com/
4. Olhava
Metsähallituksen tekemiä muutoksia Olhavan kiipeilykallion alueella:
• pitkospuut tieltä niemelle on poistettu ja
korvattu maapohjaisella polulla
• roskapaikkoja on nykyisin vain porttien luona, eli omat roskat kuljetetaan itse sinne
kiipeily- ja leiripaikalta
• Repovedellä on tämän vuoden alusta voimassa ROSKATON RETKEILY. Tämä tarkoittaa sitä, ettei koko alueella ole roskiksia (ei
myöskään paikoitusalueella), joten eväitä
pakatessa kannattaa tarkkaan harkita mitä
ottaa mukaan ja kuinka ne pakkaa. Palavat
roskat kuten elintarvikemuovit ja paperipakkaukset voi polttaa nuotiossa ja eloperäiset
jätteet laittaa käymäläkompostiin. Muut
roskat on vietävä pois kotiin.
• vanhan pysäköintipaikan kupeessa oleva porakaivo on käytössä ja vesi juomakelpoista
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Tulevia muutoksia:
• nuotiopaikka siityy kallion kyljestä niemeen. Vanhaa nuotiopaikkaa ei kallion
suojelun takia saa enää siirron jälkeen
käyttää! Kallio rapautuu, tummuu ja on
etenkin talvisin vaarallinen käyttää (jäälohkareet tulevat niskaan, kun nuotiotuli
lämmittää kalliota)
• laavu siirtyy nykyisestä paikasta noin 50 metriä etelään länteen läheisen kumpareen
päälle, eli poispäin kaivosta. Telttailu on
edelleen sallittu niemessä, myös muille
kuin kiipeilijöille. Roskien poisviemisestä
kannattaa tiedottaa myös muita. Pidetään
tämä suomalaisen kiipeilyn pyhättö sen
arvoisessa kunnossa!”
5. Lohja-Retlahti alue
Alueella on Länsi-Uudenmaan metsänhoitoyhdistyksen mukaan luvatta ajettu yksityisteillä ja kiivetty ja poistettu sammalta ym.
Luonnonsuojelualueilla (karttaan merkityillä!) ja pistemisillä suojelualueilla, joilla on
aina erittäin harvinaisia kasveja. Maanomistajat eivät ole saaneet mitään yhteydenottoa
kiipeilijöiltä ja ovat närkästyneitä.
LÄNSI-UUDENMAAN METSÄNHOITOYHDISTYS TIEDOTTAA:
”Länsi-uudenmaan alueella (etupäässä LohjaRetlahti), on viime kuukausien aikana tavattu
eriasteista kalliokiipeilyä metsänomistajien
omistamilla metsäpalstoilla ILMAN MAANOMISTAJAN LUPAA. Huomioitavaa asiassa
on se, että maanomistajilta ei ole kysytty lupaa kiipeilyyn ja maaston käyttöön. Useissa
tapauksissa kyse on myös siitä että kallioalueet ovat jonkinasteisen suojelun, joko luonnonsuojelu, avainbiotooppi tai kallionsuojeluohjelmassa tai niillä esiintyy pistemäisiä
uhanalaisia kalliokasveja. Kohteiden tuhoutuminen/tuhoaminen merkitsee tällöin yleensä rikosilmoitusta, josta tekijä on vastuussa.
Toivomme pyytämään etukäteen kirjallisen
luvan maanomistajalta ja ympäristökeskuksesta sekä metsäkeskuksesta varmistuksen
ettei kiipeilykohteessa ole ko. rajoitteita. Pyydänkin tiedottamaan asiasta kiipeilyn harrastajia.”
Lohjan alueella asioissa yhteys:
Risto Murto,
Lohjan kaupunki ympäristöpäällikkö,
risto.murto@lohja.fi, 050 5675 911
Pertti Vuoristo (Aluevastaava Nummi)
0500-447472,
Länsi-Uudenmaan metsänhoitoyhdistys
pertti.vuoristo@l-uusimaa.mhy.fi

Jotta saataisiin kallioilla ja kivillä kiipeillä tulevaisuudessakin:
• köysikiiipeilyn yhteydessä aina ensin selvitetään maanomistaja ja kysytään häneltä
luvat sekä selvitetään pysäköinti, kulku kalliolle ym. Myös näkö/kuuloetäisyydellä
asuvilta pitää pyytää lupa, vaikkei olisikaan
maanomistaja.
• uusissa boulderpaikoissakin kannattaa
myös aina ottaa ensin yhteys maanomistajaan, yleensä tällöin hommat sujuu hyvin
ja saa kiipeillä. Jos ei ole maanomistajalle
mitään ilmoitellut, niin jossain vaiheessa,
kun porukkaa alkaa kivillä käymään enemmän, aina tulee ongelmia ja siinä vaiheessa saattaa olla peli menetetty kiipeilyn suhteen.
• paikallisesta ympäristökeskuksesta saa tietää, että onko kalliolla/kivillä suojeltavia
kasveja.
• autojen pysäköinti vain niille osoitetuissa
paikoissa ja lähiasukkaiden kulkemista estämättä. Erityisesti nyt kevään kylvöaikaan
ei saa estää työkoneiden ajoa pelloille!
• Yksityistien tilapäinen ja satunnainen käyttö on sallittua, paitsi jos virallinen (omatekemä pahvinen ei kelpaa) ajokieltomerkki. Oikeaa ajokieltoa pitää noudattaa!
• ystävällinen ja kohtelias käytös kiipeilypaikan lähiasukkaita ja muita luonnossa liikkuvia kohtaan on itsestäänselvyys.
• ollaan huutamatta kalliolla ja viedään 		
omat roskat pois.

spotteri
Koonnut Antti Liukkonen

Keski-Suomi
Jyväskylän kevät on alkanut kuten tavallisesti, eli kiipeilyllisesti pontevasti. Merkittävimmästä suorituksesta alkuvuoden 2008 osalta on vastannut Kaukon veljeksistä nuorempi, elikkäs Jyrki kellistämällä kolmisen vuotta
vanhan projektinsa ”Paddingtonin”, 8A+.
Reitti sijaitsee Jyväskylän Leppälahden Kapakkavuoren varjossa. Jyrki kertoi, että Ila
Tuunainen löysi projektin jo vuonna 2005,
mutta karhuherran kellistäminen vaati noin
15 erillistä työstökertaa lannistuakseen.

täjät assis”, 7C ja ensimmäinen toistonousu
Stidun Nuotiokalliolla sijaitsevaan Auditioniin 7B. Lyhyellä maaseutuvisiitillä poikennut
Make Tawast aukaisi uudelle, vielä kehitysvaiheessa olevalle alueelle 7C:n verran ”Melkein Absolutistia”. Kuuleman mukaan erittäin
vaikuttava lisä Jyväskylän jo muutenkin laadukkaaseen valikoimaan. Mainitsemisen arvoinen suoritus on myös Ila Tuunaisen toistonousu Teemu Uusi-Maahin viime keväänä
avaamaan, upean näköiseen slouppiskanttiin, joka kantaa vihreitä arvoja kannattaen
nimeä ”Korallit Kuntoon Jacques Cousteau”,
7C. Kyseinen reitti ei häpeilisi itseään Fontsun Cuvierin HC-aukiollakaan!

Myös perheen kauniimpi osapuoli Marjo on
ollut kovassa nousukunnossa ja kevään aikana päiväkirjaan on merkitty ainakin ”Keven-

Itä-Suomi

Marko Kauko

Reitti on selkeä, jyrkkä ja pitää sisällään 6 erittäin hienoa muuvia. Ensimmäinen muuvi on
pitkä lock-off hyvästä otteesta oikean käden
listaan, josta tehdään kruksimuuvi, eli pitkä

hyppy vasemmalla kädellä lähes täydelliseen
pyöreäreunaiseen listaa. Mikäli loikan jälkeen saa pidettyä sitä seuraavan hillittömän
swingin, voi tyylitellä itsensä kiven päälle parin-kolmen helpomman muuvin turvin. Ensinousua todistamassa ollut velipoika Marko
sanoi suorituksen olleen varsin vaikuttavan
näköinen, sillä loikkaa seurannut heiluri nostaa salskeankin varren lähes vaaka-asentoon.
Huhu kertoo, että reitin nimeen vaikuttivat
ensimmäisellä työstökerralla alueelta löytynyt karhun jälki ja Isoveli Kaukon Paddington-asu, johon verhottuna tämä oli hieman
nuorempana useasti tehnyt erittäin eksoottisia liikkeitä.

MTK:n Savonlinnalaisvahvistus Mika Hinkkanen avasi kautensa lähetystyön tällä kertaa Mikkelin suunnassa Savoa ja käväisi lähettämässä erittäin hienon ja voimallisen lippapoikkarin ”Tom´s Diner”, 7B+. Paikallisten
työväenkiipeilijöiden edustaja Sami Romppainen toisti reitin ja ehdotti greidin tarkistusta ylöspäin 7C:n kantturoille. Ensinousijakin myöntyi tähän arvioon käytyään ottamassa vertailukohtia reittien vaikeustasosta
Ahvenanmaalta. Sami ehti toukokuun loppupuolella myös tekemään kolmannen nousun
Savonlinnassa sijaitsevaan upeaan Tricontinentaliin 7C+.
Onneksi savossa tapahtuu myös köysirintamalla. Aution Tatu käväisi kotikonnuilla kartuttamassa jo ennestään vakuuttavaa ensinousulistaansa ehkä vuoden 2008 tällä
hetkellä hienoimmalla ensinousulla, jonka
tuloksena syntyi Autio-Suihkonen 8a. Kiipeilyllistä puolta en ole itse vielä ehtinyt testaamaan, mutta ulkonäöltään reitti ei ainakaan
Suomessa kalpene.
Vielä itäisemmästä Suomesta ei varsinaisia
kiipeilyuutisia ole kuulunut, mutta Joensuun
liikkuva lihas Pasi Penttinen juoksi noin 25.
marathoninsa aikaan 2.56.19, eli perussettiä.

Ahvenanmaa

Jyrki "Bazbar" Kauko, Paddington 8A+, Leppälahden Kapakkavuoren varjossa.

Arviolta puolet suomalaisista kiipeilyn harrastajista oli viettämässä työväen juhlaa
vuonna 2008 Ahvenanmaalla. Eräs helsinkiläinen posse tiivistikin tunnelman Hampaan
alla kellistellessään ja odottaessaan vuoroaanoin ”Porukkaa on kuin Ullanlinnanmäellä,
mutta ylioppilaslakkeja pikkuisen vähemmän”.
Kansainvälistä tunnelmaa lisäsivät kaksi filmiryhmää, joista Shawn Boyen puulaaki seuraa Bosman ja possejen toimia vuoden 2008
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Marko Kauko

spotteri
Koonnut Perttu Ollila

Turun seutu
Turun nuoren kiipeilijäsukupolven lahjakas
edustaja Ilari Kelloniemi on näyttänyt keväällä
kyntensä kivillä ja saanut vanhemmat bouldernistit vapisemaanoin Ilari ratkaisi pääsiäisen
hyväkitkaisella Ahvenanmaan boulderreissulla reitit Steel Pulse, 7C ja Dodo standing start,
7C/+. Myöhemmin keväällä nuorukainen hoiteli Turun Luolavuoren Mata Harin, 7C.
Turkulainen Matti Kivinen teki hienon urheilullisen köysisuorituksen runttaamalla (toisto) nousun Kulmahampaaseen, 7c, Halikon
kallion mahtavaan negakanttiinoin Vanhan
koulukunnan edustaja Perttu Ollila kävi keväällä Espanjan Costa Blancalla kiipeämässä
trädiä ja ENP-reittejä. Perttu salli itsensä kiivetä reissulla vain yhden sporttireitinoin Se
oli 50-metrinen pokettimaraton Going Nuts,
8a.

Kirsi Hiironen, Dodo 7C+, Kasviken Åland

ajan ja toinen on oma kotimainen Silent Productions -kokoonpanomme, jolla on työn alla
uusi pitkäsoitto nimeltään Passion the movie.

krimpeillä varustetun Primal Screamin, 7C+.
Viikon Not even close, but cigar -suoritteet
menevät sekä Mongoolin, että myös Dodo assiksen toppikahvoista pudonneille kiipeilyn
harjoittelun harrastajille. Porukan määrästä
huolimatta meininki oli varsin leppoisaa, enkä usko vapun aiheuttaneen suurempaa kitkaa Ahvenanmaan tulehtuneeseen access-tilanteeseen.

1. Normipäivä, 8B (toistonousu) Peter Bosma. Köysikiipeilijänä paremmin tunnettu Peter palautteli huhun mukaan lähes reitin topissa sijaitsevassa kahvassa forkkujaan 20-30
sekuntia ennen loppukruksia.

Sami Romppainen

Kuten arvata saattaa kuvausryhmät saivat aikaan säpinää ja lihasten leikkiä. Siitä huolimatta osa retkeläisistä kerkisi kiipeämäänkin
ja kaikkia suoritteita on mahdoton dokumentoida. Tästä syystä listaankin satunnaisen
matkailijan yksinoikeudella TOP5 -listan

2. Dodo, 7C+ Kikka Hiironen. Vaikuttavaksi
nousun teki se, että Kikka joutui pituutensa
(tai lyhyytensä) vuoksi tekemään toisen muuvin ilman huukkia. Tästä johtuu myös greidin
+.
3. Evätys, 7C (ensinousu) Jani Andersen. Hieno kattopätkä eksoottisilla muuveilla Game
Overin vasemmalla puolella. Listasijoitukseen saattavat vaikuttaa myös urmakkaat olkapäät.
4. Dodo ja Supermartikainen. Mika Hinkkasen enemmän kuin solidit suoritteet kumpaankin reittiin kolmannella yrittämällä.
5. Puerto Rico, 6C ja Varas, 7B. Jarkko Kyllönen osoitti, että levossa lihas kehittyy. Vuoden, kahden tauko kiipeilystä saakin siis ihmeitä aikaanoin
Lisäksi Bosma ennätti avata Game Overin
oikealla puolella sijaitsevalle feissille mikro-
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Jani Andersson, Evätys, 7c

Myös Matti Joensuu on ollut kevään aikana
vahvassa boulderkunnossa ja tikkilistalta löytyvät esimerkiksi Millyways 7C+/8A ja Pöyryn
Hekon Kehäraakki 7C. Kehäraakin toisti samaisella retkellä myös O-P Manni.
Myös kaverukset Nalle ja Tomi käväisivät lyhyellä visiitillä Turku Rock cityssä jonka aikana Nalle toisti Tomin uuden tiukahkon 7C:n
Luolavuoressa ja kiipesi Mannin Ollin Ylösnousemuksen 7C+ ja Luciferin 7C+ (jälkim-

Matti Kivinen

Nallen kevät
Maailman Cup -kierrokseen valmistautuva
Nalle on ehtinyt kevään aikana kiertelemään
hieman boulderpaikkoja niin Suomessa, kuin
ulkomaillakin. Alla tikkilistaa kovimmista
nousuista:

Sveitsi:
• Confessions, 8B+
• La Soucoupe, 8B
• Electric Ant, 8B
• Vechia Leone, 8B
• Mr. Pinch, 8A+
• Mr. Jump, 8A+
• Blox Addiction, 8A+
• nameless, 8A+
• Frostheaves, 8A+
• La Boule, 8A/+
• Rah Plats Plats, 8A
• Orange County, 8A
• That Goes Left, 8A, Flash
• Sent of Snow, 8A		
• Midnight Lightning of Ticino, 7C+
• Side Effect, 7C+ FA
• nameless, 7C+

Ilari Kelloniemi

Ilari Kelloniemi, Mata Hari, 7C, Luolavuori, Turku

tanssia arkeen extension 7C+, Elämä on pyyttonia extension 7B+ ja pikaisella Turunreissulla Red October 7C.

tu varsin hintsusti. Jos vedon saa tehdyksi,
onkin tehtävänä napata huono slouppikuppi vasemmalla kädellä. Mikäli tähän vaiheeseen asti pääsee seuraa reitin kruksi. Oikean
käden pikkurilli pudotetaan otteelta pois ja
käden viereen nostetaan oikea huukki. Tästä
varsin herkästä asennosta tehdään oikealla
kädellä pitkä muuvi kohtuullisen hyvään otteesee. Mikäli tuossa otteessa pysyy, oletkin
6C+ highballin lähtöotteissa, joten ei muuta
kuin nautiskelemaan lopusta. Reitti vaati Janilta noin 20 päivää työstä, spesifiä treeniä ja
varsin mittavan määrän turhautumista. Toistonousua odotellessa.

Matti Kivinen, Kulmahammas, 7c, Halikko

Oulu
Oulussa kevät on pitänyt sisällään liudan toinen toistaan tiukempia ensinousuja ja kovien
reittien toistoja. Kovimmista suoritteista kevään 2008 osalta ovat vastanneet Nokian ”ei
ihan niin hintelät” Jani Lehtola ja Risto Saarinenoin Urmakkaimmasta lähetystyöstä vastaa Jani, joka avasi Luohuan kivelle pitkäaikaisen projektinsa Lada miestä kuljettaa assis
8A+. Reitin vaikeus muodostuu käytännössä
kahdesta erittäin vaikeasta muuvista. Lähtöotteena oikealle kädelle noin yhden nivelen
lista ja vasen pääseekin käytännössä vain tukemaan mikrolistasta. Ensimmäinen muuvi on käytännössä yhden käden leuka tuosta
kyseisestä listasta, sillä jalitsujakin on jaet-

Kevään seuraava kova tikki oli No Man´s Landing 8A Pyhännän kivelle. Tämäkin reitti vaati parikymmentä työstöpäivää ja sequensen
muistelua useampanakin iltana silmien painuessa kiinni punkan pohjilla. Reitti kulkee
kiven hänkkifeissillä mutkittelevaa halkeamalinjaa pitkin ja vaikeus muodostuukin suurelta osin siitä, että halkeamalistoihin suuntautuvat deadpointit ovat erittäin herkkiä ja tarkkoja. Näiden nousujen ohella Jani on kerinnyt
kevään aikana linkkaamaan Luohualle 8A
poikkarin Short Circuit, toistamaan Saarisen
Riston upean näköisen slouppiskantin Fat
Hippo 7C+/8A ja kiipeämään Vaasassa Hitmanin seisomalähdön 7C+ ja Silversurfferin
7C. Kevät on alkanu tsiis varsin puuhakkaasti.
Myös paikkakunnan pohjavedestä itseensä voimaa ammentanut savolaispoika Paavo Ikonen on ollut kevään aikana jäntevässä
kunnossa ja toistanut muun muassa boulderit; Sultans of Swing 7C+, Sabamies 7C+, Dis-

Paavo Ikonen

mäisen flashinä). Samalla retkellä pojat saivat kiivettyä myös klassisen släbitestin 4. heinäkuuta 7A+.

Jani Lehtola, Lada miestä kuljettaa assis, 8A+, Oulu
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spotteri
Kjugekull, Ruotsi:

toi vakuuttavasti myös Tervakosken kalliolla
Chuck Norrisin 7c+/8a, mutta onsight päättyi
pari muuvia ennen ketjua. Saman reitin kiipesi redpointina toukokuun puolessavälissä
myös Karri Westman.

• Alla vill till himmelen ss, 8A+
• Laijfstajl, 8A, Flash
• Huggsexa, 8A, Flash
• Lithium low start, 8A
• Matador ss, 7C+ , Flash
• Ferdinand ss, 7C+
• Mamma Mu, 7C+
• Forza, 7C
• Casperssens arete, 7B, Flash

Corrida de toros!
Siuntion paahteisella pampaksen nähtiin
toukokuun loppupuolella kaksikin rituaalista
näytelmää, joissa osapuolina olivat mies ja
eläin! Lasse Lind kävi kamppailuun El Toron,
8a+, kanssa Kleverbergetillä ja taistelu päätyi
Lassen antamaan kuoliniskuun. Falkbergetin
areenalla härkänä hääräsi Sampo Kiesiläinen
ja täällä oli Matadorin, 8a, vuoro tunnustaa
tappionsa väkivahvalle haastajalle.

Kevät on ollut Etelä-Suomessa (kuten muuallakin Suomessa) hyvin boulderointi painoitteinen. Yksi merkittävimmistä lisäyksistä kehä kolmosen ympäristöön on Sipoosta löytynyt valtava murikka, johon Nalle on avannut
uljaan hänkkikantin Spider Pig, 8A ja Super
Fazerin 7B/C. Tomi toisti kummatkin samoilla lämpimillä. Hämähäkkipossussa on myös
noin 7C:n vaikeusasteinen vaihtoehtoinen alku, johon nousuja onkin jo useampia. Huomiolle pantavaa on, että kummatkin reitit pitävät sisällään kuumottavan toppimuuvin,
joka suoritetaan noin 6 metrin korkeudessa. Päätään nostelee ilmeisesti myös ”new
school” –greidaus, eli 8A:n tikki ei ilmeisestikään tässä tapauksessa irtoa liian helposti.

Anssi Laatikainen

Etelä-Suomi

Vahvaan kuntoon itsensä piiskannut Mikko
Manninen teki Nuotiokalliolle upean ensinousun Dance like nobody watching assis,
7C. Ehkä hienoin ensinousu miehen 15- vuotisen kiipeilyhistorian aikana. Kaukon Jykä
ensinousi samaisella kalliolla pitkäaikaisen
deadpointdynon joka sai nimen Pinch. Muodikkaasti tämä kallion helmi jäi kyllä ilman
greidiä, joten se voi varmaankin olla mitä
vaan 7B:n ja 8A:n välillä?
Uuden boulderkeskuksen puuhamies J. Annunen sai selätettyä Nemesiksensä Usual
Suspects, 7C+. Uutisen arvoa nostaa se, että Jarmo putosi reitin 12. muuvista omien
laskujensa mukaan 56 kertaa. Sinnillä, sinnillä. Toimitus onnittelee, tämä antaa uskoa
omienkin Nemesiksien päihittämiseen. Jarmo teki myös toistonousun Mannisen Mikon Dance like… -reittiin ja yhtyi ensinousijan
mielipiteeseen reitin hienoudesta.
Köyden päässä tehdyistä suoritteista eräs
jännittävimmistä lienee Arosen Sampsan ensinousu luonnollisilla varmistettavaan Meemiin, 7b. Sijainti Kvarnby ja mahdollisuus
kopsahtaa äiti maahan, joten greidiin lisättäköön suomalaisittain V.
Mannin Olli-Petterin toukokuinen köysikiipeilyretki Etelä-Suomeen poiki onsightin Dragoniin 7b+, Ruotsinpyhtäällä. Sama mies haas-
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Sami Habakoski, Hans Hauber, 7B

Koonnut Anssi Laatikainen

Vaasa
Vaasassa on kevät lähtenyt hyvin käyntiin.
Talven treenien jälkeen me länsirannikon häpeätahrat olemme selätelleet useita viimekausien projektejamme. Tämä kunnonkohennus on ajanut aktiivijampat kilvoittelemaan
voimiaan vanhojen klassikkoreittien kanssa
uusien availun jäädessä hiukan vähemmälle. Olemmehan me tosin saaneet taas reitin
putsailustakin hiukan kiinni, greidin metsästyksen alkuinnon laannuttua. Etenkin Sami
Haapakoski on saanut viimehetken paniikin reittien avaamisessa, kun isännän osoite muuttuu kesän alussa etelä-Suomen puolelle. Pian Sami joutuu vaihtamaan rahansa
fyrkkaan ja tottumaan siihen, että uudet kivet eivät piileksi joka toisen puskan takana,
vaan niitä joutuu hiukan etsimäänkin. Niinpä
tuo (harvoihin verrattuna) hintelä ihmislapsi
on selättänyt kevään mittaan ison läjän meitä
heikompia ihmetyttäviä projekteja. Pääasiassa nämä reitit keskittyvät lupaavalle uudelle
Vaxlaxin sektorille ja sielläkin pääasiassa Silversurfer-kivelle. Tuolle kivelle onkin siunaantunut nyt melko reipas keskittymä kelvollisen
korkuista, kaunista ja hänkkäävää kiivettävää,
joista jäätävimpänä mainittakoon Sampan

Antti Mäkinen Frankenjurassa. Kuva Saku Korosuo.

tyylilleen uskollisena duunaama komea ”Silversurfer extension” (Tyyliin: ”Hei! Tätähän voi
vielä jatkaa, jos lähtee tuolta kivenkolosta”) joka on kuulemma itse maestronkin mukaan
jo ”melko tiukkis”... Eikä edes lähde kivenkolosta tällä kertaa. Tämä kivi onkin ihan mainio perintö Sampalta jättää tänne ihmeteltä-

väksi paikallisille vässyköille ja täällä vieraileville karpaaseille. Vaasan kiipeilijämäärän
vähentyessä entisestään, on odotettavissa,
että viime vuosien uusi-alue-per-vuosi-tahtiin
ei päästä tänä vuonna, mutta uutta kiivettävää on löydetty viime vuosina enemmän kuin
kotitarpeisiin, joten nollille, tai edes lähelle

sitä, ei varmasti jäädä. Lupailtu topo kaikesta
tästä odottaa edelleen tekijäänsä, mutta ideaa ei ole unohdettu. Lupaan aloittaa sen tekemisen HETI, kun uutta kiivettävää tai putsattavaa ei Vaasassa enää ole. En kehoita ketään
kumminkaan pidättelemään hengitystä sitä
odotellessa. Sori.

KIIPEILY 2/08 11

MITÄ VOI TAPAHTUA...
(se joskus tapahtuu)

Doliinit, salakavala vaara
Koonnut Matti A. Jokinen, Kuvat kirjasta ‘Sicherheit und Risiko in Fels und Eis I´

Griesmauerin doliini ja ritilä.

K

okenut vuorikiipeilijä Herbert Bruckmüller päätti eräänä viikonloppuna tehdä yksin pitkän vaellusmatkan halki Totes Gebirge
vuorialueen. Hän sopi naisystävänsä kanssa,
että tämä odottaisi sunnuntaina häntä auton
kanssa Hinterstoderissa. Ensimmäisen yön
hän oli alppimajassa ja vaikka seuraavana aamuna sateli, hän jatkoi matkaansa 15 kilon
painoinen reppu selässään. Maasto oli aika
hankalaa, kun mitään kunnon polkuja ei aina ollut käytettävissä. Seuraavana iltana ehti
tulla hämärä, eikä Bruckmüller pystynyt seuraamaan polkua ja lopulta hän päätti leiriytyä.
Hän löysi sopivan paikan, otti askeleen taakse päin – ja vajosi syvyyteen.
Bruckmüller putosi nelisen metriä alas tasaiselle, mutta reppu ja sen päällä rullalla ollut
muovimatto lievensivät täräystä. Selviydyttyään jaloilleen hän kaivoi taskulampun esiin ja
totesi olevansa huoneen kokoisessa onkalossa. Yläpuolella oli reikä, josta hän oli läpi tullut. Tasaista maata oli neljän metrin verran,
mutta reunan takaa näkyy vaan pimeää eli
luola jatkui paljon syvemmälle.
Herättyään aamulla satimeen joutunut kiinnitti ohuen köyden päähän kiven ja yritti heit-
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Doliinionkalo.

tää sen ylös reiästä läpi. Kun se ei onnistunut,
hän päätti täyttää leiripussinsa kivillä voidakseen nousta sen avulla korkeammalle ja
ylettyääkseen reikään. Irtokiviä ei ollut paljonkaan käytettävissä eikä yritys tuottanut
tulosta. Seuraavan yön hän koetti puuhailla
’torninsa’ rakentamisessa pysyäkseen lämpimänä, sillä luolassa oli yöllä kylmä.
Maanantai oli taas sateinen, mutta nyt häntä
oltiin jo etsimässä. Helikopterit ja etsintäpartiot olivat liikkeellä, mutta kun hänen kulkureittinsä ei tarkkaan ollut tiedossa, ei kukaan
osunut lähelle luolaa. Bruckmüller jatkoi pyramidinsa rakentamista, mutta se tahtoi aina
luhistua ennen kuin hän ylettyi riittävän korkealle. Viidentenä ’luolapäivänä’ puhkesi vuoristossa kova myrsky. Sisällä onkalossa oleva
vanki koetti saada torniaan korkeammaksi keräämällä sen sisään kaiken mahdollisen. Hän
täytti muovisen juomapullon hiekalla, keräsi
säilykepurkit, uhrasi vuoristokenkänsäkin ja
tunki ne säkin sisään. Saadakseen pyramidin
pysymään koossa ja korkeammaksi, hän leikkeli säkin nauhoiksi, jotka kietoi tornin ympärille. Mutta alustana se oli liian hutera, eikä
hän päässyt sen päälle pystyyn seisomaan.

Lopulta yritys onnistui ja hän seisoi jalustansa päällä ja päätti hypätä kohti aukon vasenta reunaa, josta roikkui lupaavan vahvoja oksia
tai juuria. Hän ei tuohon suuntaan ollut aikaisemmin uskaltanut yrittää, kun siellä oli lähellä tasanteen reuna ja sen takana pimeä syvyys.
Hän oli ollut 85 tuntia luolassa eikä juurikaan
ollut nukkunut, mutta hän ponnisti niin kovaa
kuin jaksoi ja sai tukevan otteen oksista. Niiden avulla hän pystyi vetämään itsensä ylös
tarraamalla kiinni aina pitemmällä olevista
kohdista ja lopulta hän makasi huohottaen ylhäällä aukon vieressä ja oli vapaa!
Mutta hän ei vielä ollut pelastunut. Isot kengät
olivat alhaalla, ja hänellä oli jaloissaan kevyet
purjekangastossut. Myrsky muuttui lumimyrskyksi, ja hän pääsi vain vaivoin eteenpäin. Hän
oli päättänyt pyrkiä takaisin Pühringer-majalle, jossa hän oli ensimmäisen yönsä viettänyt.
Mutta kun hän oli lopulta perillä, oli maja suljettu ja tyhjä. Hänen täytyi jatkaa matkaansa ja
laskeutua alemmaksi, josta voisi löytyä avoimena oleva maja. Mutta 10 km piti hänen yön
pimeydessä tarpoa ja välillä ryömiä alaspäin,
ennen kuin laaksosta löytyi ensimmäinen talo,
jonka ikkunasta vilkkui valo.

Treeni

Kiipeilyn oheisharjoittelu
Sampo Kiesiläinen

K

iipeilyn harjoittelusta on kirjoitettu
paljon. On olemassa valtavasti ulkomaisia, ja joku kotimainenkin harjoitteluopas. Oppaissa ja kirjoissa esitellään
harjoitus ohjelmien lisäksi erilaisia harjoittelumetodeja ja välineitä; on campusta, HIT:
tiä, system wall:ia, fingerboardia, backhard
ladderia ja gripmasteria. Epäilemättä hyviä
ja tarpeellisia vempeleitä.

DOLIINIALUEET
Lähellä maan pintaa olevia onkaloita löytyy
kalkkikivivuoristojen ylätasangoilla erityisillä
karstialueilla. Sellaisia ovat Totes Gebirge, jossa kahdeksan neliökilometrin alalla on noin 70
doliinia, Tennebgebirge, Dachstein, Höllengebirge, Hochkönig (Ubergossene Alm), Allgäun Gottesacker, Juliaanisten alppien Kanin-ylätasanko, Berchtesgadenissa varsinkin Untersbergin ja Watzmannin alue ja osittain myös
Baijerin etualpeilla. Itävallan armeijan hiihtokoulutuksessa joutui 1982 kaksi miestä ladun
ulkopuolelle, jolloin lumikatos petti, ja toinen
heistä putosi 80 m syvyiseen doliiniin. Luolatutkijat ovat löytäneet ihmisen luita 500 m syvyisestä onkalosta. Vuonna 1993 oli hiihtäjä
Lofener Steinberge -alueella dobberman-koiransa kanssa liikkeellä, kun he yllättäen putosivat doliiniin. Pelastusmiehet löysivät hiihtäjän
kuolleena 70 m syvyydestä terassilta. Koiraa ei
löydetty, se oli ilmeisesti jatkanut putoamistaan terassin reunan ohi. Tapauksia on lukemattomia, uusin (kirja painettu 2002) vuodelta
1998, jolloin aviopari oli suksilla Griesmauerin
etelärinteellä. Mies katosi äkillisesti vaimonsa
silmistä pudoten lumen sisään. Hänet löydettiin 100 m syvyisen onkalon pohjalta.
Muutamia vaarallisimpia onkaloita on suljettu
metalliristikolla, kuten edellä mainittu Griesmauerin doliini. Ristikko on viisi metriä maan
pinnan alapuolella. Ristikkoa käytetään siksi,
että sulavan lumen synnyttävän veden on päästävä alas. Mutta avoimia aukkoja riittää, ja niiden varalta on kaksi hyvää ohjetta: älä liiku
maastossa yksin ja pysyttele kunnon poluilla.
Kirja Sicherheit und Risiko in Fels und Eis osa II
(Pit Schubert) tilattavissa nettikirjakaupasta
www.amazon.de

On mahdotonta sanoa missä vaiheessa kiipeilijän kannattaa lisätä treeneihinsä yksittäisten ominaisuuksien kehittämiseen tarkoitettuja harjoitteita. Mielestäni kuitenkin
aikaisintaan siinä vaiheessa kun kiipeilytekniikka on vähintään kohtalainen, ja on
ilmeistä että nimenomaan kiipeilyspesifin
voiman puute estää vaikeampien reittien
pääsemisen. Kiipeilijälle olisi monessa suhteessa edullista, että lajitaito ja tekniikka olisivat aina vähän niin sanottujen fyysisten
ominaisuuksien edellä. Mitä enemmän voimaa kiipeilijällä on käytettävissä, sitä enemmän hän sitä myös reitillä käyttää ja tarvitsee.

Alussa mainitut kiipeilyn oheisharjoitteet
ovat toisaalta varmasti paras ja helpoin?
tapa kehittää itseään kiipeilijänä siinä vaiheessa kun tietty kiipeilytaso on saavutettu.
Vaikeimmilla reiteillä voiman tarve korostuu, ja voimatason nostaminen huippuunsa pelkästään kiipeämällä on käytännössä
mahdotonta. On kuitenkin tärkeää muistaa että oheisharjoite ei opeta kiipeämään,
vaan sillä saavutetut ominaisuudet täytyy
vielä ”jalostaa” kiipeilyyn sopiviksi. Minkään oheisharjoitteiden tekeminen ei tietenkään ole kiipeilijälle välttämätöntä.
Myös pelkästään kiipeämällä voi kehittyä
todella pitkälle.
Voit lähettää Kiipeilylehteen kiipeilyvammoihin ja -harjoitteluun liittyviä kysymyksiä, joihin Sampo vastaa seuraavassa lehden numerossa. Kysymykset osoitteeseen:
jari.koski@climbing.fi

Tomi Nytorp

Kuka voisi uskoa, että tässä on doliinin suuaukko?

Edellä mainituilla välineillä ei kuitenkaan
opi kiipeämään. Ne ovat parhaimmillaankin
vain apuvälineitä tiettyjen kiipeilyssä tarvittavien ominaisuuksien kehittämiseen. Ajatellaan vaikkapa keihäänheittoa. Punttisalilla ei opi heittämään 90 metrin kaaria, mutta
toisaalta kukaan ei ylitä tuota lukemaa ilman punttisaliharjoittelua. Lajitaito tulisikin
olla pohjalla ensin, jotta voitaisiin tuloksellisesti harjoittaa yksittäisiä ominaisuuksia
(esimerkiksi lukitusvoimaa).

Aivan kuten keihäänheitossa, tai melkein
missä tahansa lajissa, huipputasolle päästäkseen on kaikkien ominaisuuksien oltava
hyviä tai erittäin hyviä. Kyse on siitä, missä järjestyksessä ominaisuuksia pyrkii itselleen hankkimaan. Peruskunto, liikkuvuus,
lajitaito ja tekniikka ovat sellaisia ominaisuuksia, joita ilman on käytännössä turhaa
alkaa parantamaan voimaominaisuuksia
keinotekoisilla harjoitteilla. Rasitusvammojen riski kasvaa ainakin jossain suhteessa
kiipeilijän voimatasoon nähden. Nivelsiteet, jänteet ja kalvot eivät vahvistu riittävästi, jos voimaa harjoitellaan liian paljon
liian varhaisessa vaiheessa.

Osteopaatti AMK Sampo Kiesiläinen
Tapanilan Terveystalo www.t-talo.fi
Ajanvaraus ja lisätiedot: 040-763 8186
sampo.kiesilainen@welho.com
Kesä-elokuun ajan uudet asiakkaat
ensikäynti –50%

KIIPEILY 2/08 13

ULTIM

E
L
U
A TH MIA

Teksti ka kuvat Saku Korosuo

JÄISIÄ HALKEA

O

lemme Tromssan Burger Kingissä. Olen ollut
vuosia töissä ruotsinkielisessä teatterissa joten uskon
pärjääväni ilman englantia. Teen
näppärästi tilauksen, mutta pian
huomaan olevani tutussa tilanteessa; pitkä hiljaisuus yhdistettynä kysyvään katseeseen tarkoittaa usein sitä että minulta on
kysytty jotain. Sampsa rikkoo
kiusallisen hiljaisuuden kertomalla että myyjä kysyi mitä
haluaisin juoda. Vastaan cocacola, ja yritän vaikuttaa siltä
että ymmärsin kyllä myyjää,
kunhan mietiskelin mitä joisin…
Olemme Tromssassa,
sillä norjan kielen treenaamisen lisäksi tarkoituksemme on tehdä
talvinousu Stora Blåmannin Ultima Thule-reitille. Olen ollut
yhteydessä reitin ensinousijaan Mårten
Blixtiin, joka varoitteli lumivyöryistä,
jäisistä halkeamista
ja hitaasta etenemisestä. Mukaan kannattaisi ottaa jääruuveja ja paljon
erilaisia huukkeja. Lisäksi
hän kertoi että
reittiä on aikaisemminkin yritetty
kiivetä talvella, mutta siinä ei
toistaiseksi ole vielä
onnistuttu. Hyvä
homma,
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lin rakentaa base campiä heti reitin juurelle.
Kolme tuntia myöhemmin saavun ständille
ja laskeudun alas. Ketään ei oikein kiinnosta
jatkaa kiipeilyä joten vedämme nuudelit naamaan ja käymme nukkumaan.

Sauvakävelyä auringonpaisteessa
Seuraavana aamuna on Eetun vuoro kiivetä. Lähdemme Sampsan kanssa autoille hakemaan loput tavarat samalla kun Eetu fiksaa toista köydenpituutta. Niin mukavaa
kuin jäisten halkeamien kiipeäminen onkin,
saan ihme kiksejä seuraillessani kuinka joku
toinen vie köyttä eteenpäin samalla kun itse
keskityn sauvakävelyyn auringonpaisteessa.
Aikataulumme osuvat hyvin yhteen sillä Eetu on fiksannut toisen köydenpituuden juuri
kun tulemme takaisin reitin alle. Sampsa syö
nopeasti ja lähtee saman tien kiipeilemään.
Itselläni ei ole oikein muuta tekemistä kun
keitellä lumesta vettä ja kuunnella Sampsan
kiroilua illan pimetessä. Toisaalta sekin on
aika hauskaa ajanvietettä. Seuraavana aamuna olisi tarkoitus irrottautua maasta, joten
painun aikaisin nukkumaan Sampsan jatkaessa kiipeilyä otsalampun valossa.

Possujuna nousee
Herään ennen auringon nousua ja lähden
jumaroimaan. Yritän kiivetä niin paljon kuin
mahdollista ennen kuin Eetu ja Sampsa saavat siat haulattua kolmannen kp:n toppiin.
Itse kiipeily alkaa heti ikävästi. Leveä halkeama joka on täynnä lunta ja jäätä. Sampsa kehotti ottamaan raudat ja hakut mukaan,
mutta en jaksanut niitä kantaa joten nyt ollaan ilman. Lumen alta paljastuu hyvää jäätä ja jonkin sortin heinää, joten jäähaat toimivat oikein mainiosti. Pieni ongelma on se,
ettei halkeamaan saa oikein mitään niin sanottuja oikeita varmistuksia, mutta eivätköhän jäähaatkin jotain kestä. Meillä on neljä
jäähakaa, mutta yllättäen nekin loppuvat nopeasti ja siirryn isoihin, #2 ja #3 peckereihin. Lopulta siirryn kuivempaan halkeamaan
ja saan hyviä camuja joiden varassa voin laskeutua ja putsata jäähaat ja peckerit jatkoa
varten. Jumaroin takaisin ylös ja aikani kiivettyäni saan hyvän ständin josta voisi jo-

pa uskaltaa haulata. Eetu ja Sampsa ovat
edenneet edelliselle ständille joten he alkavat haulata samalla kun itse alan shortfiksata viidettä kp:tä. Kiipeän köyden loppuun
ja lasken apunarun johon Eetu laittaa putsaamansa tavarat edelliseltä kp:ltä. Vedän
tavarat ylös ja Eetu ottaa minut normaalivarmistukseen. Köysisooloaminen on kuitenkin aina hieman hitaampaa kuin tavallinen varmistaminen.
Kiipeän pitkän negatiivisen kp:n ja huomaan että minulta on räkki huvennut olemattomiin vaikka olen yrittänyt edetä
säästeliäästi. Päivänvalo on vaihtunut otsalamppuun ja olen lutkuttanut kaikki mukana olleet energiageelit jo aikoja sitten.
Olen sattumalta täydellisellä ständipaikalla

Blåmannenin pohjoisseinä.

Lämpötila pysyi nollan alapuolella joten hanskatkin
olivat mukavasti tanassa.
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Sakulla maski huurussa viidennellä kp:llä

pienen katon alla joten ei tarvitse kauaa miettiä mitä tehdään. Eetu jumaroi ständille ja minä alan haulata. Teen sen ensimmäistä kertaa
eläissäni oikein mielelläni sillä olen ollut jo
pidemmän aikaa paikoillani ilman untuvatakkia. Viimeinkin saamme kaikki tavarat ständille ja laitamme ledgen pystyyn. Hyökkäämme kaikki sisälle lämmittelemään ja keittelemään nuudeleita. Alkuperäinen tarkoitus oli
että yksi nukkuu portaledgen alla riippumatossa, mutta lunta tulee siihen malliin että
jäämme kaikki kolme ledgeen nukkumaan.

Bigwall-mikstaa
Aamulla Eetu lähtee jatkamaan. Itse käännän
kylkeä ja ilmoitan että minut voi herättää kun
köydet on fiksattu toppiin asti. Herään kuitenkin outoon valoon, nousen ylös ja vedän telttakankaan eli flyn pois ledgen päältä. Aurinko on juuri nousemassa ja näkymä on aivan
uskomaton. Vaikka reitti itsessään on varsin
lyhyt niinkutsutuksi Bigwall-reitiksi, alun 600
korkeusmetrin jyrkkä lähestyminen tarkoittaa
sitä että ilmaa tuntuu olevan alla lähes kilometrin verran. Näen kauas jäämerelle, sieltä
täältä merestä nousee valkoisia lumihuippuja. Pelkästään tätä näkyä varten olisi kannattanut tulla. Paikka on yksinkertaisesti jumalaisen kaunis.
Eetu jatkaa kiipeilyä samalla kun syömme
Sampsan kanssa aamupalaa. Aamupalan jälkeen käytämme taas aikaa taidekuvien ottamiseen. Hieman ylisuuri untuvatakki saa
haukkarin näyttämään aika isolta.
Liidivuoro vaihtuu ja on Sampsan vuoro jatkaa. Tavoitteemme on topata tänään, sillä matkaa huipulle pitäisi olla enää noin 70
metriä. Kiipeily on kuitenkin muuttunut radikaalisti, sillä jäisten halkeamien sijaan koko
kallio on nyt täysin jään peitossa ja halkeamien löytäminen todella vaikeaa. Sampsa laskee köyden alas ja laitan hakut ja raudat kyytiin. Jäätä on kuitenkin vain pari senttiä, joten
jääkiipeilykään ei tunnu kovin hyvältä idealta.
Sampsa päätyy etenemään jääraudat jalassa
teknoten peckereiden ja jäähakojen varassa
samalla kun Eetun kanssa seuraamme ledgestä tilannetta.
Sampsa etenee ja kiipeily on ensin “peruslämmintä”, sitten “kuumaa” ja lopuksi
“v***n horroria”. Jossain vaiheessa Sampsa saa ständin ja keskustelemme pitäisikö jo
haulata. “No täs on kolme jäähakaa…” Päädymme jatkamaan kiipeilyä. Topossa oleva
leveä halkeama on aivan jäässä joten Sampsa
alkaa etsiä reitille omaa variaatiotaan. Kiipeily
ei tunnu olevan yhtään sen helpompaa ja äkkiä jäisessä halkeamassa oleva kiila pamahtaa irti. Onneksi alapuolella olevalle camulle
on löytynyt hieman kuivaa halkeamaa, joten

Reitti oli yläosasta kauttaaltaan ohuen jään peitossa.

se pitää. Sampsa jumaroi takaisin ylös ja
jatkaa kiipeilyä. Viimeinkin ständipaikka löytyy ja saamme haulattua tavarat ylös. Haulaus on todella helppoa, sillä pieni sikajunamme liukuu nätisti jäätä pitkin. Sampsa
jatkaa ja pian tikkaatkin jäävät kyydistä pois.
Varmistaminen on vaihtunut köysisoolosta
normivarmistukseen ja köyttä syötetään nyt
hyvää tahtia. Viimeinkin kuulemme odotetut sanat: “Köysi fiksattu!”
Eetu lähtee jumaroimaan ja itse jään ihmettelemään sikojen kanssa. Blåmannenin juurella kulkevassa vuonossa on laiva vetämässä ympyrää. On jo muutaman tunnin viihtynyt samassa paikassa, olisiko seuraamassa
nousuamme? Aikaa kuluu järjettömän kauan ja keli alkaa ikävästi muuttua. Tuuli yltyy
ja lumisade piiskaa kasvoja. Lisäksi pimeys
valtaa seinän ja yritän huudella pimeyteen
että missä mennään. Lopulta siat nousevat
joten lähden jumaroimaan. Seurailen otsalampun valossa mistä Sampsa on kiivennyt
ja olen vain ja ainoastaan tyytyväinen ettei ollut minun vuoroni kiivetä. En ole var-

sin kokenut dynoilemaan jääkamoilla…
Lopulta saavun toppiin ja olen aivan
poikki, vaikken ole tehnyt koko päivänä
juuri mitään. Koko päivän kestänyt tilanteen jännittäminen on ollut henkisesti yllättävän raskasta. Ja ylhäällä ymmärrän
hyvin mihin aikaa on mennyt. Haulaamisen kestävän ankkurin rakentaminen lumisten kivien ympärille ei ole aina ihan
yksinkertaista.
Tarkoitus oli lähteä alaspäin vielä samana
iltana, mutta nyt pimeyteen häviävä jyrkkä ja jäinen rinne ei houkuttele. Eetu laittaa portaledgen roikkumaan isoon kiveen
ja kömmimme sisälle suojaan lumituiskulta. Syömme hyvin ja käymme nukkumaan. Maasto on riittävän tasainen joten
Sampsa potkitaan ledgestä pois bivipussiin nukkumaan. Vaikka olo onkin huojentunut, kaikki tietävät hyvin ettei homma
ole vielä ohi. Edessä on kilometrin verran
jyrkkää alastuloa ja lumimyrskyssä se voi
olla todella vaikeaa.
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Sioilla ratsastamista
Herätessämme lumimyrsky on vaihtunut
taas elämää suurempaan auringonnousuun.
Jostain pilvien välistä tulee auringonsäde, joka valaisee vain pienen osan Blåmannenin
eteläseinää samalla kun kaikkialla muualla
on hämärää. Kamerat laulavat ja vietämme
aamun taas kerran uskomattomissa maisemissa.
Alaskin pitäisi vielä päästä ja mukaan ei ole
pakattu kuin yhdet jääraudat ja yhdet hakut.
Mäki on aivan liian jyrkkä liikkumiseen ilman
rautoja, joten päädymme seuraavaan taktiikkaan: teemme ständin, otamme sata metriä
köyttä ja laskemme sikoja ja kahta jamppaa
alaspäin, kunnes löydämme seuraavan ständipaikan, mielellään ennen kuin sata metriä
köyttä on kulunut. Sitten alhaalla olevat tekevät ständin ja perässä tuleva saa kiivetä rautojen kanssa alaspäin, tarvittaessa varmistetaan alhaalla olevasta ständistä. Ja mielellään
niin ettei se kiipeilevä jamppa putoa, kun
ständit saattavat välillä olla vähän marginaalisia.
Päätämme siis Eetun kanssa yksimielisesti että Sampsa voisi hyvinkin olla se joka saa kiivetä perässä ja me taas voisimme viettää laskeutumispäivän sikojen seurassa. Sitä paitsi
Sampsahan ilmeisesti pitää alppikiipeilystä.
Sitten ei muuta kun siat rinteeseen! Mäki on
yllättävän jyrkkä ja laskeutuminen käy nopeasti. Samoin ständipaikkoja tuntuu löytyvän
riittävän tiuhaan joten homma etenee mukavasti. Aurinkokin paistaa pilvettömältä taivaalta.
Aikamme laskeuduttuamme rinne alkaa huomattavasti loiventua ja huomaamme että
matka käy paljon rattoisammin jos vaan hyppäämme sikojen kyytiin ja ratsastamme niillä! Näin matka etenee sioilla ratsastaen, välillä niitä karkuun juosten ja välillä ihan perinteistä persmäkeä alas liukuen.
Varsinaista sikojen kantamista ei tarvitse tehdä yhtään. Pienen matkan joudumme vetämään sikoja perässämme kun rinne loivenee
tarpeeksi, mutta sekään ei kolmestaan ole
mikään ongelma.
Kuuden ja puolen tunnin laskeutumisen jälkeen saavumme autotielle. Meillä olisi vielä
tavaroita reitin juurella, mutta Eetu hakee auton ja lähdemme saman tien Burger Kingiin.
Teen tilauksen englanniksi.
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Sampsa nauttii auringosta Blåmannenin Eteläseinällä.

Jutussa olevaa teknisen ja bigwall-kiipeilyn sanastoa:
Huukki: teknisessä kiipeilyssä etenemiseen

Pecker: teknisessä kiipeilyssä käytettävä pieni

käytettävä koukku jolla otetaan kiinni (huukataan) seinämän listoista tai poketeista. Huukkeja on eri kokoisia ja tyyppisiä erilaisille
muodoille. Usein jännää kiipeilyä.
Fiksattu köysi: köysi jonka liidaaja on jättänyt paikalleen muiden käytettäväksi. Ei välttämättä tiedetä kuka jättänyt ja milloin. Käytetään nousemiseen ja laskeutumiseen esimerkiksi silloin kun halutaan nukkua alempana
ja viedä varusteita vähitellen ylös.
Heksa: hexentric eli kuusikulmainen kiilan
tapaan halkeamassa käytettävä passiivinen
varmistusväline. Vanhemmissa heksoissa
näkee usein varustenyöriä, nykyaikaisemmissa vaijeria kiilojen tapaan.
Ständi: ankkuripiste, jonka varassa voidaan
varmistaa toisia, haulata, tai jäädä vaikka yöksi. Ständit vaihtelevat mukavuudeltaan ;)
Camu: Camalot, liikkuvaleukainen, ns. aktiivinen varmistusväline

koukku joka lyödään vasaralla halkeamaan.
Toimii usein hakaa luotettavammin pienissä
pystyhalkeamissa.
Haulbägi: vahvarakenteinen noin 150 litran
säkki, jossa kuljetetaan ruokaa,
vettä ja varusteita bigwall-reiteillä. Tunnetaan
myös nimillä sika tai possu.
Haulata: vetää haulbägiä köydellä ylöspäin rissoja käyttäen tai ilman.
Shortfixata: ankkurille tultaessa liidaaja vetää
löysät pois köydestä, kiinnittää köyden (keskeltä) ankkuriin ja jatkaa eteenpäin itseään varmistaen. Perässä tuleva voi samaan aikaan jumaroida köyttä pitkin ylöspäin.
Jumaroida: kiivetä köyttä pitkin.
Ledge: hylly kalliolla tai lyhennys portaledgestä
Portaledge: roikkuva teltta.
Bivipussi: makuupussin päälle tuleva vettä
hylkivä pussi.

Ulrich Grill

Korkeusmittari, ilmanpainemittari, kompassi
- Uusi Suunto Core on outdoor-ammattilaisten valinta!
www.suunto.com
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mikä ihmeen
hiihtoalpinismi?

M

onelle varmaan sana hiihtoalpinismi on melko tuntematon. Rando tai randonnée ovat ehkä tutumpia mutta kyse on
samasta asiasta. Sana hiihtoalpinismi on suorahko käännös englannin ”ski mountaineering”, ruotsin ”skidalpinism”
ja ranskan ”ski de montagne” -termeistä ja kuvaavat kohtalaisen hyvin mistä on kyse. Hiihtoalpinismissa valloitetaan

vuoria suksin. Lajista on vähitellen tullut yhä suositumpi kilpailulaji ja matka olympialajiksi ei enää ole kovin pitkä. Nyt on siis korkea aika suomalaistenkin liittyä kilpailutoimintaan mukaan.

Teksti Ingrid Stengård

Hiihtoalpinismissa kilpaillaan kansainvälisesti viidellä eri matkalla:
• solokisa, eli yksilökilpailu kestää vajaan tunnin ja nousua sekä laskua tulee noin tuhat
metriä
• parikisa kestää reilut kaksi tuntia ja nousua
sekä laskua kertyy parituhatta metriä
• vertikaalikisa, jossa hiihdetään vain yksi pitkä nousu eikä ollenkaan laskuja
• viesti, jossa 3–4 lyhyttä muutaman sadan
nousu- ja laskumetrin osuutta
• klassikkokisa, joka käydään 2–3-henkisin
joukkuein yli kolmetuhatta nousumetriä sisältävällä reitillä.
Alppimaissa hiitoalpinismin harrastaminen
on lähes yhtä yleistä kuin maastohiihtoharrastus täällä Pohjoismaissa. Alpeilta laji on
vähitellen levinnyt ympäri maailman, niin et-
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tä sitä ainakin harrastemielessä tehdään lähes kaikkialla missä on lunta ja vuoria. Suomessa tunnetusti vuoret ovat pieniä, mutta
onhan sitäkin enemmän lunta ainakin pohjoisessa. Perusedellytyksiä lajin harrastamiselle siis on ja ovathan Suomalaiset kiipeilijät
osoittaneet, että menestystä kiipeilylajeissa
voi tulla ilman suuria vuoriakin.
Hiihtoalpinismi on kansainvälisen kiipeilyliiton (UIAA:n) alainen laji joten Suomessa
se kuuluu Suomen kiipeilyliiton alaisuuteen.
Toistaiseksi lajin erikoisseuroja ei meillä ole
vaan hiihtoalpinismitoiminta pyritään kanavoimaan jo olemassa olevien kiipeilyseurojen
kautta. Tulevaisuus näyttää onko aihetta perustaa lajin erikoisseuroja.
Mistään täysin uudesta lajistahan ei ole kyse

sillä moni Suomalainen offarilaskija tai retkeilijä harrastaa lajia lumisilla vuorilla liikkuessaan, mutta uutta on kilpailutoiminnan organisointi. Aiemmin vain muutamat innokkaat
ovat satunnaisesti käyneet joissain kilpailuissa. Talvelle 2008–09 on tarkoitus koota porukka innostuneista lajin harrastajista, jotka
haluavat kiertää kansainvälisiä kisoja ja/tai
ovat valmiita järjestämään kisoja Suomessa.
Muutaman vuoden sisään pyritään saamaan
toimiva maajoukkue jolla on hyvät yhteistyökumppanit ja mahdollisuus harjoitella, leireillä ja kilpailla menestysmielessä. Kansainvälinen taso on todella korkea, mutta määrätietoisella työllä se on saavutettavissa.
Kuten kaikissa talvilajeissa pohja luodaan
kesällä, joten siksi pyrimme keräämään perusporukan kokoon nyt keväällä ja alkukesäs-

Ingrid Stengård

Haute routen jäätiköt odottavat kilpailjoita. Aamutunnelma kisaa edeltävältä harjoitusviikolta.

Ingrid Stengård

tä. Toki mukaan otetaan myöhemminkin liittyviä. Alustava kilpailusuunnitelma ensi kaudelle sisältää 2–4 osakilpailun Suomi cupin
jonka yksi osakilpailu on myös SM-kilpailu
sekä osallistumisen Pohjoismaiseen cupiin ja
EM-kilpailuihin. Toukokuun alussa kilpaillaan
Italiassa pitkän matkan klassikko Trofeo Mezzalama joka voisi olla sopiva haaste pidempiä kisoja kiertäneille.
Jo menneenä talvena toiminta otti ensiaskeleiltaan kun järjestettiin lajin ensimmäiset
SM-kilpailut ja pieni maajoukkue kävi parissa
kansainvälisessä kilpailussa. Niistä seuraavaksi vähän juttua.

Iso-Syöte skimountaineering race:
Huhtikuun puolivälissä järjestettiin Iso-Syöte ski-mountaineering race jonka yhteydessä kilpailtiin myös hiihtoalpinismin Suomen
mestaruuksista. Kilpailua edeltävinä päivinä
oli satanut sopivasti uutta lunta ja kun vielä
kilpailupäivänä keli pysyi pakkasen puolella
olosuhteet olivat mitä parhaat hyvälle kisalle.
Koska kyseessä on monelle uusi laji, oikeiden
välineiden saaminen tuottaa helposti ongelmia joiden helpottamiseksi kilpailupäivänä
käytiin kaksi eri kisaa. Aamupäivällä kilpailtiin sprintissä, joka oli avoin kaiken tyyppisille suksille sekä lumilaudoille ja iltapäivällä oli
vuorossa varsinainen SM-kisa jossa välineille
asetettiin hieman tiukemmat vaatimukset.
Aamupäivän sprintti kokosi mukavan osanottajakirjon lähtöviivalle. Osanottajien ikähaitari oli 11-vuotiaista aina yli viisikymppisiin.
Pari brittimiestä toi myös kansainvälistä väriä
kisaan. Välinepuolella nähtiin juuri se valtava
kirjo mitä oltiin odotettu ja toivottu. Oikeilla rando-välineillä kilpailevat saivat haastajia niin maastohiihtäjistä, telemark laskijoista kuin perinteisten laskettelusuksien käyttäjistä. Sprintin rata koostui yhdestä noususta
150 korkeusmetriä ylös jonka jälkeen sama
laskettiin alas maaliin. Kisa tarjosi juuri sitä
dramatiikkaa mitä oli toivottu. Ensimmäisenä mäen päällä oli Juho Särkilä ajassa 9:15 ja
heti hänen perässään naisten sarjan kärjessä
Suvi Tiainen. Heillä oli kummallakin nousukarvat suksissaan ja niitä poistaessa tärveltyi
liikaa aikaa. Luistelusuksilla edennyt naisten
sarjan Johanna Gustafsson käytti tilaisuuden
hyväksi ja livahti ohi laskien koko kisan voiton ajassa 10:36. Toiseksi nopeimman kokonaisajan teki vielä nuorten sarjassa kilpaileva
Jannina Gustafsson. Miesten sarjan voittoon
kiri lumilaudalla (ja juosten) edennyt Teemu
Kaitanen niukasti ennen Särkilää.
Keskellä Iso-syötteen hiihtokeskusta käyty kisa sai paljon katsojia ja herätti monen laskettelijan kiinnostuksen. Ensimmäinen kysymys
oli luonnollisesti ”-Miksi ette käytä hissiä?”.

Hiihtoalpinismin suosio näkyy Alpeilla, jossa aurinkoisena päivänä porukkaa riittää tungokseksi asti mielenkiintoisimmilla reiteillä.

Seuraavaksi ihailtiin kilpailijoiden rautaista
kuntoa.
Kun sprinitstä oli palauduttu oli iltapäivällä
vuorossa pitkä SM-kilpailu. Kilpailurata koostui viidestä noususta ja laskusta eri puolilla
Iso-Syötettä. Kokonaisnousua radalle kertyi
reilut 800 metriä ja horisontaalimatkaa noin

8 kilometriä. Nousut olivat merkattuja metsäreittejä ja laskut tarjosivat niin hoidettua rinnettä, sekalaista kumpareikkoa kuin mutkaisia metsäreittejä. Lisäksi oli kansainväliseen
tyyliin pari jyrkkää nousua jotka oli edettävä
jalkaisin suksia kantaen. Jäärautoja ja köysiä
ei sentään tarvittu.

Kuvaaja Ingrid Stengård: Kari Kuhno ensimmäisessä kävelynousussa Iso-Syötteen SM kisoissa
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Naisten sarjassa Suvi Tiainen aloitti taas vahvasti ollen selvässä johdossa ensimmäiset
kaksi nousua. Sitten alkoivat Suvilla nousukarva ongelmat jotka tekivät viimeisistä nousuista hyvin raskaat kunnon pidon puuttuessa. Johanna Gustafsson käytti tilanteen hyväkseen ja pääsi lopuksi selvään voittoon.
Nuorten sarjassa Jannina Gustafssonille ei
löytynyt vastustajia, mutta vauhti olisi riittänyt naisten sarjassa hyvään taistoon. Kilpailussa oli myös harrastesarja jonka voiton vei
Juha Moilanen.

Suomen naiset juhlivat maaliintuloa Patrouille des Glaciers kisassa Verbierissä.

Patrouille des Glaciers

tyy reilut 4000. Suoraan mitattuna matkaa
on 53 km, mutta käytännössä sitä tulee reilusti enemmän. Reitin vaativuudesta kertoo
myös se, että tavallinen retkeilijä käyttää siihen useita päiviä yöpyen matkalla olevissa
majoissa.

Suomen pienen hiihtoalpinismiporukan talven 2008 kohokohta ja suurin haaste oli ilman muuta 18.-19. huhtikuuta käyty Sveitsin
Patrouille des Glaciers. Kilpailu on todellinen
suurtapahtuma ja oikea hiihtoalpinismiklassikko, josta ainakin kaikki Alppimaiden hiihtoalpinistit jatkuvasti puhuvat ja kisaa suuresti arvostavat. Turvallisuussyistä järjestäjät
rajoittavat osallistujamäärän noin tuhanteen
kolmehenkiseen joukkueeseen jotka kilpailevat kahtena eri päivänä tai oikeastaan yönä.

Suomesta oli tämän vuoden kisassa mukana
kaksi joukkuetta, miehet ja naiset. Naisjoukkueesta Noora Sinisalo ja Ingrid Stengård olivat kisassa mukana myös neljä vuotta sitten
kun taas joukkueen kapteenille Päivi Linnalle
kerta oli ensimmäinen. Päivi on tosin Espanjassa asuvana kiertänyt paljon muita hiihtoalpinismikisoja Pyreneillä ja Alpeilla. Miesten
joukkue Pasi Ikonen, Terho Lahtinen ja Jukka
Pinola oli ensimmäistä kertaa mukana kokemusta hakemassa. Aiemmat hiihtoalpinismikokemukset heillä ovat Kebnekaise Classicin
ajoilta lähes kymmenen vuoden takaa.

Alun perin kyseessä oli toisen maailmansodan aikainen Sveitsin vuoristokomppanioiden kovuustesti mutta vuodesta 1984 alkaen kilpailu on ollut kaikille avoin. Kilpailureitti kulkee klassista Haute Route reittiä pitkin
välillä Zermatt - Verbier ja nousumetrejä kerIngrid Stengård

Maalissa oli onnellisia mutta väsyneitä kilpailijoita. Lisämakua lajista oli todellakin saatu ja
välinekeskustelu oli sen mukaista. Kysymyksiä tulevasta riitti ja paremmalla mainonnalla varmasti ensi vuoden SM-kisoihin saadaan
huomattavasti enemmän osananottajia.

Jukka Pinola

SM-kilpailun lähtöviivalla tunnelma oli jännittyneen tiivis kun 12 urhoollista hiihtoalpinistia valmistautui tulevaan haasteeseen. Useat
heistä olivat huilanneet aamupäivän sprintin
jaksaakseen paremmin. Heti lähdöstä kärkeen säntäsivät parivaljakko Kari Rauhanen
ja Kari Kuhno. He olivat edellisenä viikonloppuna ottamassa kansainvälistä tuntumaa lajin Pohjoismaisessa cup kilpailussa Ruotsin
Åressa joten johtoasema ei ollut yllättävä. Ilman dramatiikkaa ei kuitenkaan tästäkään
kilpailusta selvitty. Kun kaksi ensimmäistä
nousua oli takana Kuhno johti niukasti ennen
Rauhasta mutta kolmannen nousun päälle
Rauhanen ilmestyi ylhäisessä yksinäisyydessään. Aikaa kului ja seuraavaksi tulikin Juho
Särkilä joka oli alkumatkan tehnyt taivalta kolmannella tilalla. Vasta hetken päästä ilmestyi
Kuhno joka oli eksynyt reitiltä ja tehnyt oman
ylimääräisen lenkin. Rauhanen sai taittaa loppumatkan rauhassa ja otti selvän voiton ajassa 1:20.00. Särkilä ei myöskään enää luovuttanut toista sijaansa vaikka Kuhno lopussa
lähestyikin.

Kari Rauhanen puskee neljänteen ylämäkeen ylivoimaisessa johdossa Iso-Syötteen SM-kisoissa.
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Naisista Päivi ja Ingrid saapuivat Sveitsiin jo
kisaa edeltävällä viikolla harjoittelemaan kokeneen Espanjalaisen hiihtoalpinistin Josep
Castelletin johdolla. Muut liittyivät seuraan
kisaa edeltävänä päivänä. Alla naisjoukkueen
kisakertomus.
Zermatissa oli lähtöpäivänä täysi karnevaalitunnelma ja kaikki tuntuivat puhuvan vain
kilpailusta. Illan hämärtyessä tunnelma tiivistyi pääkadulla olevan lähtöalueen ympärillä. Lähdöt tapahtuivat porrastetusti tunnin
välein kuudessa eri erässä alkaen iltakymmeneltä. Kilpailureitin varrella on tarkistuspisteitä jotka joukkueiden on ohitettava määräaikaan mennessä tai ne joutuvat kisasta pois.
Edelliskerrasta viisastuneena päätimme lähteä heti ensimmäisessä lähtöryhmässä. Näin
olisi reilusti aikaa selvitä koko reitistä.

Kilpailun alkua, viiden kilometrin juoksupätkää Zermatin keskustasta ylös Schönbielin
jäätikölle 2000 metrin korkeuteen, siivitti vesisade mutta kovempaa keliä olisi luvassa
ylempänä. Jo hiihto-osuuden alkaessa vesisade oli muuttunut lumisateeksi joka heikensi suksien luistoa. Rankkaa alkunousua riitti
aina ylös Tete Blanche solaan 3650 m korkeudessa. Joukkueet etenivät kuin loputtoman
pitkä valomato keskellä tuulista ja tuiskuista
jäätikköä.
Alkumatkan saimme mennä vapaasti merkittyä reittiä pitkin, mutta nousun jyrkentyessä kaikkien joukkueiden oli liikuttava köysistöinä. Köyden todellinen hyöty jäi tosin
vähän epäselväksi sillä sitä ei tarvinnut käyttää normaalien jäätiköllä liikkumisen sääntöjen mukaan vaan kaksi joukkuejäsentä solmivat itsensä kolmekymmentä metrisen köyden
kumpaankin päähän ja kolmas jäsen keskelle.
Tämän jälkeen tuli se mielenkiintoinen osa,
eli köysi viritettiin silmukoina kiinni parimetriseen joukkuejäsenten välissä kulkevaan kuminauhaan jotta koko joukkue pystyi hiihtämän ihan kiinni toisissaan ilman, että köysi
laahasi maata. Tyylikästä ja helppo hiihtää,
mutta tuskinpa kovin turvallista jos joku oikeasti olisi railoon tippunut! Joukkueemme
matka eteni sujuvasti köysivirityksen kanssa ja laskeva lämpötila yhdessä yltyvän tuulen kera pakottikin liikkumaan vauhdikkaasti jottei jäätyisi. Ikuisuudelta tuntunut nousu
loppui vihdoin huippusolaan jossa irrotimme
nousukarvat suksista enemmän tai vähemmän jäätynein käsin ja saatoimme suunnata
alaspäin pois tuulesta ja tuiskusta. Kuminauhavirityksen ansiosta köysistölaskeminen sujui ihan mukavasti. Ainoa ongelma oli lamppujemme yllättävä hiipuminen. Muutenkin
melko pöpperöiseen ja haastavaan laskuun
lisävaikeutta toi vielä pimeys johon onneksi
välillä saimme hetkeksi helpotusta ohittavien
joukkueista lampuista.
Pääsimme kuitenkin ehjin nahoin alas ja
evästäydennykselle Arollan huoltopisteelle.
Enää oli puolet matkasta jäljellä. Arollasta alkoi uusi rankka tuhannen nousumetrin ylämäki jonka loppu edettiin kävellen köysistä
kiinni pitäen. Juuri saavuttuamme kävelynousun solaan miesten kärki ohitti meidät. He
olivat lähteneet Zermatista aamu kolmelta ja
meno oli kuin lentäisivät. Siinä vauhdissa ei
montaa metriä mukana pysytty. Teknisen alamäen jälkeen oli edessämme pitkä lähes tasainen pätkä jossa kärkijoukkueet etenivät
vauhdikkaasti luistellen kun taas vähän väsyneemmät joukkueet joutuivat kaivamaan
nousukarvat esille. Tuskin vaikea arvata kumpaan ryhmään kuuluimme lähes kymmenen
tunnin uurastuksen jälkeen. Tasaisen pätkän

lopussa oli taas juomarasti jonka jälkeen uusi jyrkkä vajaan tuhannen metrin nousu odotti. Yö oli vaihtunut päiväksi ja pilvet harvenivat muuttaen hetkessä kolean kylmän sään
lähes saunaksi. Nousun yläosaan oli kerääntynyt satoja paikallisia katsoja lehmänkelloineen kannustamaan väsyneiden kilpailijoiden taistelua ylämäkeen. Tunnelma oli todella mahtava ja taas kerran ymmärsimme
millainen kansanjuhla koko kilpailu on. Vaikka kaikki suuret nousut olivatkin takana riitti
vielä pieniä muutaman sadan metrin nousuja ennen viimeistä solaa. Siellä kannustajien
määrä oli vielä aiempaa suurempi ja nyt alkoi tuntua siltä että tästä selvitään. Verbieriin
oli siitä enää pitkä lasku ja lopuksi parin kilometrin juoksu. Kaikki Verbierin maalivaatteen alittajat tunsivat varmasti itsensä jollain
tavalla voittajiksi sillä sen verran kova urakka oli takana. Joukkueemme selvisi maaliin
juuri alle 15 tunnissa ja ei voi kuin ihmetellä kuinka kärkinaiset pääsivät saman reitin lähes puolet nopeammin puhumattakaan reitin kuuteen tuntiin selvittäneistä miehistä.
Ehkä joudumme vielä vähän harjoittelemaan.
Todettakoon pienenä lohdutuksena, että voittajat ovat lajin ammattilaisia ja monet heistä
myös asuvat korkealla vuoristossa.
Suomen miesjoukkueelle kävi kuin meille
naisille edellisellä kerralla, eli liian myöhäisen
lähtöajan takia heiltä loppui aika Arollan jälkeen. He saivat kuitenkin hyvää oppia kisasta
ja ovat varmasti paremmin valmistautuneina
mukana ensi kerralla. Kaiken kaikkiaan kisasta jäi todella hyvä maku ja odotamme innolla
seuraavaa kertaa kahden vuoden päästä.

Historia
Jossain muodossa hiihtoalpinismia on harrastettu Alpeilla vuosikymmeniä, mutta varsinainen kilpailutoiminta alkoi kunnolla vasta 1980-luvulla kun välineet alkoivat kehittyä
nykyiseen suuntaan. Alppimaat, joissa nykyisin on tuhansittain harrastajia, ovat olleet
lajin edelläkävijämaita ja siellä järjestetään
useita kilpailuja talven kaikkina viikonloppuina. Kansainvälinen hiihtoalpinismiliitto ISMF
(International Ski Mountaineering Federation) perustettiin 1990-luvun loppupuolella
valvomaan kilpailutoimintaa, organisoimaan
maailmancupia ja maailmanmestaruuskisoja
sekä viemään lajia kohti olympialaisia.
Ensimmäiset MM-kilpailut järjestettiin vuonna 2002 Ranskassa ja sen jälkeen mestaruuksista on kilpailtu joka toinen vuosi. Tänä
vuonna MM-kisat pidettiin Sveitsissä. Vuodesta 2004 alkaen joka talvi on kisattu myös
lajin maailmancup jossa osakilpailuja on ollut Euroopan lisäksi myös Pohjois-Amerikassa. Lajia harrastetaan myös ainakin Aasiassa,

Etelä-Amerikassa ja Uudessa-Seelannissa.
Menestyneimmät urheilijat ovat toistaiseksi
tulleet alppimaista, mutta esimerkiksi norjalaiset olivat tänä talvena jo hyvin lähellä terävintä kärkeä.
Pohjoismaissa ensimmäinen isompi kilpailu
oli Kebnekaise Classic joka järjestettiin Ruotsissa vuosina 1991–2000. Kaksipäiväinen kilpailu oli välillä hyvinkin suosittu ja myös
suomalaisjoukkueita kävi siellä testaamassa
voimansa. Ruotsissa järjestettiin myös hiihtoalpinismicup vuosina 1996–2000, mutta
sitten laji kuoli muutamaksi vuodeksi kunnes
2004 tehtiin uusi satsaus uudella konseptilla
Vertex-nimisen kilpailun kautta. Aiemmasta
poiketen kilpailu suunnattiin kaikille suksilla liikkumisesta kiinnostuneille ja osallistua
saattoi välineellä kuin välineellä. Kilpailuun
osallistui myös norjalaisia, jotka innostuivat
lajista ja alkoivat viedä asioita eteenpäin kotimaassaan.
Talveksi 2006 Ruotsalaiset tekivät Norjalaisten kanssa yhteissatsauksen Box-firman tukemana ja lähettivät joukkueet MM-kilpailuihin
sekä perustivat Pohjoismaisen Box-cupin. Harrastetoiminta muuttui nopeasti myös määrätietoiseksi harjoitteluksi ja kilpailemiseksi. Samassa yhteydessä alettiin painostamaan myös
suomalaisia mukaan. Kuten monen muun uuden asian lanseeraamisessa kesti muutaman
vuoden eli talveen 2008 ennen kuin asioita ruvettiin viemään Suomessa eteenpäin.
Hiihtoalpinismi on Suomessa lähinnä ollut
offari- laskijoiden ja hiihtoretkeilijöiden harrastus, mutta vuosina 2001-2003 Ylläksellä
järjestettiin X-randonnee kisat. Jatkona tälle
suomalainen naisjoukkue osallistui Sveitsin
perinteikkääseen hiihtoalpinismikisaan Patrouille des Glaciers vuonna 2004 sekä kävi Vertex-kisassa Ruotsissa vuosina 2004 ja 2007.

LISÄTIETOJA HIIHTOALPINISMISTA:
Ski Mountaineering Team Finland on rekisteröimätön tiimi innokkaita hiihtoalpinisteja, jotka ajoittain ylläpitävät kotisivuja
www.geocities.com/skimountaineeringteam_finland/ sekä vastaavat lajiin liittyviin
kysymyksiin: skimountaineeringteam_finland@yahoo.com
Hyviä ulkomaisia hiihtoalpinismisivuja:
www.skimountaineering.org
www.skidalpinism.se
www.alpineclubofcanada.ca/ccc/ismc.html
www.pdg.ch
www.smwc2008.com
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N a l l e Hu k k a t a i v a l , J a m e s a n d t h e g i a n t p e a c h " 8 A , T h a i m a a . K u v a : G a r e t h Pa r r y

Galleria julkaistaan jokaisessa kiipeilylehdessä. Lähetä omat täysosumasi kuvatoimituksen osoitteeseen: aineisto@climbing.fi
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Jussi Niemelä

P

uig Campanaa olin ihaillut jo
jokaisella aiemmalla Valkoisen rannikon reissuillani, vain

katsellut ja ihaillut kaikista ilmansuunnista. Koska Espanjan Costa Blancan
alueella on niin monia vetovoimaisia
kohteita ja monet niistä ”Puigia” huomattavasti helpommin lähestyttävissä,
Kellovuoreen tutustuminen oli jäänyt
vuoden 2008 kevääseen.

Valencianoksi ”puig” tarkoittaa vuorta ja
”campana” kelloa. Nyt reissukäsikirjoituksessamme oli vain kaksi kohdetta: Kellovuori ja Echo Valley. Edelliseltä odotin pitkiä
seikkailureittejä, jälkimmäiseltä lyhyempää
mutta napakampaa kiipeilyä – molemmissa tapauksissa pultitonta tai vähäpulttista
kalkkisluomua yhtä kaikki. Etukäteen julkilausuttuna tämä reissun painotus herätti jokusen ihmetyksen ilmaisun: ”Miksi mennä
Costa Blancalle kiipeämään trädiä, kun siellä
on niin paljon hienoa sporttikiipeilyä?” Toinen innostustani kuunnellut kiipeilijä ilmaisi asian toteavampaan sävyyn: ”Kalkkikivi ei
ole luonnollisilla hyvää kiivettävää – sulla on
joku perversio”. Puolustelin sillä, että olin jo
kattavasti tutustunut Costa Blancan sporttiin. Lisäksi, minkäs kiipeilijä perversioilleen
mahtaa?

Finestrat
Going Nuts (8a), Perttu Ollila, Placa Inmaculada, Echo Valley

Kaikuja Kellovuorelta
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Teksti Perttu Ollila

Tämä reissu oli sikäli kaikista edellisistä
poikkeava, että teltat jäivät kotiin ja meitä
odotti Finca El Aprisco, pikkuinen ”casita”
Finestratin pikkukaupungissa. Emme olleet
edes ensimmäiset suomalaiskiipeilijät tässä saksalaisen eläkeläispariskunnan vuokraamassa Fincassa: vieraskirjasta bongasin
tuttujen poikien nimiä, muun muassa Reko Lehden terveiset. Puig Campanan juurella sijaitseva Finestrat oli oikein laskelmoitu
hyväksi tukikohdaksi, sillä kaupunki on samalla melko lähellä rannikon päätietä, mikä
minimoi ajomatkamme myös Echo Valleyyn.
Finestrat itsessään on suurenmoisten kontrastien paikka. Kaupungin talot on rakennettu osin painovoimaa uhmaten rinteeseen
Puig Campanan ja Välimeren välisen seitse-

mänkilometrisen suikaleen alkupäähän. Finestrat on yhdistelmä merta ja vuorta, vain
kilometrin päässä rannasta ja samalla taustalla kohoavan Puig Campanan kellomaisen
hahmon hallitsema. Toinen vastakohta liittyy Finestratin verkkaiseen elämänrytmiin ja
alempana kuhisevaan Benidormin alueeseen.
Monista Costa Blancan rantakaupungeista,
esimerkiksi Calpesta, poiketen Finestrat on
edelleen tyypillinen ”pilaantumaton” espanjalainen pikkukaupunki.
Finestratin asukkaat ovat onnistuneet yhdistämään maanviljelyn ja turismin, mutta ennen kaikkea he ovat kekseliäästi hyödyntäneet
turismia uhraamatta sille omia perinteitään
ja omaa (kulttuuri)maisemaansa. Katsellessani sisämaahan rakennettuja, miljoonia euroja nielleitä teemapuistoja ja hotelliblokkeja
Valle de Guadalestissa en kuitenkaan voinut
välttyä siltä skenaariolta, jossa Benidormin
ja isojen hotelliyhtiöiden lonkerot ryömivät
vuosi vuodelta rannikolta sisämaan kukkuloille, aina Puig Campanalle asti. Costa Blancan alueella on jo ollut vesipulaa, minkä ovat
aiheuttaneet miljoonien turistien tarvitsemat
suihku- ja kylpymahdollisuudet. Toistaiseksi
turismi Finestartissa on ollut vihreää ja pikkukaupunkimaisissa puitteissa toteutuvaa
– joskin trendi on kasvava – ja kaupungissa
on ihastuttavan välimerellinen ja kiipeilyllinen tunnelma. Kaupunkilaisilla on ollut jo sukupolvien ajan hyväksyvä suhde kiipeilijöihin,
jotka ovat käyttäneet Finestratia maja- ja läpikulkupaikkanaan.
Finestratin juurella sijaitsevan kiipeilijöiden
majapaikan Orange Housen lisäksi kaupungissa toimii kiinnostavan englantilaisen veteraanikiipeilijän Rowland Edwardsin kiipeilykoulu. Compass West -niminen koulu laajensi toimintansa Englannin Cornwallista
Espanjaan vuonna 1982. Kahdeksan ensimmäistä vuotta Compass West toimi Calpessa, mutta sitten Rowland muutti kouluineen
ja perheineen Finestratiin. Voisiko parempaa
eläkepäivien paikkaa ollakaan? Siellä Rowland nauttii pikkukaupungin verkkaasta elämästä, juuri ja juuri riittävän kaukana rannikkokaupunkien hälinästä, ja tekee poikineen
pioneerityötä alueen vuorilla ja laaksoissa,
joiden kalkkiseinistä useat ovat kohdanneet
ensimmäiset kiipeilijät juuri tämän englantilaissyntyisen kiipeilydelegaation uutta luovan
aktiivisuuden kautta.

Movimiento mágico (6a+), Jussi Niemelä, Echo One, Echo Valley

Puig Campana
Pakatessani reppua ensimmäistä Puig Campanan lähestymismarssia varten en voi olla
antamatta reissuporukkamme ylös suuntautuvalle tallustelulle aivan erityistä arvoa. Kun
katson Välimerta, näen Benidormin bisarrin
tornitalometsän ja rannan katkelmia. Siellä, oletettavasti kanssamme samaan aikaan,
aamuaan aloittelevat rantalomailijat vilkaisevat uhkeaa Puig Campanaa ja suuntaavat
huomionsa takaisin Välimereen, rantahiekkaan ja halpaan sangriaan. Vain kivenheiton
päässä tuosta kaikesta lähestymismarssimme vie meitä maailmaan, jonka kokeminen
on autenttisuudessaan haastavampaa ja jonka arvot ovat yksinkertaisemmat ja alkukantaisemmat. Onneksi minulla on samanhenkisiä kavereita.

Helppokulkuinen polku alkaa oliiviterasseilta ja mutkittelee rinnettä ylös kivikossa sinnittelevien oliivi- ja mantelipuiden välistä. On
vasta maaliskuu, eikä Espanjan luonto tuoksu vielä niin ylettömän vahvalle rosmariinille ja timjamille, kuin sillä syksyllä on tapana,
mutta yrtti- ja hedelmätarhat ovat jo kauniisti
kukassa. Tietystä suunnasta katsottuna kaksihuippuisen Puig Campanan (1410m ja ”Pic
Prim” 1320m) huippuharjanne näyttää siltä,
kuin joku olisi potkaissut siihen neliönmuotoisen reiän. Legendan mukaan reiästä on
vastuussa Roldan-niminen jättiläinen. Roldanille kerrottiin, että hänen vaimonsa kuolee
auringon laskettua Puig Campanan huipun
taakse. Luomalla reiän harjanteeseen Roldan antoi rakkaalle vaimolleen vielä hiukan lisää elinaikaa. Palanen, jonka jättiläinen irrotti
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Juha Suikkala

”Kalkkikivi ei ole
luonnollisilla
hyvää kiivettävää
– sulla on joku
perversio.”

Perttu Ollila

vat Aguja Encantadan vuonna 1980 seinän
oikean laidan reitillään Espolón de Finestrat (5), ja 1990-luvulla Rowland Edwards täydensi seinää urheilullisemmilla tekeleillään.
Vuonna 2002 Pomares ja David Ruíz lisäsivät seinälle vielä 24-pitchisen Línea Mágican
(5+, 900m). Manolo Pomaresin topokirja listaa ”Puigilta” kaikkiaan 83 reittiä. Suosittelen
kirjaa niille, joille Chris Craggsin ja Alan Jamesin kokoaman Rock Faxin topon 27 reittiä
eivät riitä. Rock Faxin valokuvatopo päihittää
kuitenkin tarkkuudessa Armand Ballartin Kellovuoresta tekemät piirrokset, vaikka ne kovin hienoja ovatkin.
Aguja Encantadalla tuntuu olevan enemmän
fiksattua materiaalia kuin missään muualla
Kellovuorella. Korkealla olevalta välitasanteelta alkavaa Corazón en la Rocaa (7b+) lukuun
ottamatta kyse ei kuitenkaan ole sporttireiteistä. Kaikki seinän reitit ovat minulle jokseenkin sopivia, joten annan kiipeilyparini valita reitin. Korkkaamme Puig Campanan reitillä El Diamante (6a+/6b). Aloitusreitin valinta
ei ole lainkaan hullumpi, sillä reitin 45-metrinen kruksipitchi ei todellakaan jätä kylmäksi. Saamme myös hyvää osviittaa siitä, millä
vauhdilla eteneminen on mahdollista ja minkä värisen iltataivaan kajossa laskeutuminen
alas kannattaa viimeistään aloittaa.

Finestrat ja Puig Campana

Vain kivenheiton päässä tuosta kaikesta
lähestymismarssimme vie meitä maailmaan,
jonka kokeminen on autenttisuudessaan
haastavampaa ja jonka arvot ovat yksinkertaisemmat ja alkukantaisemmat.
vuoren huipusta, vieri rinnettä alas ja läiskähti Välimereen. Benidormin rannikolla oleva
pieni saari L’Illa tuntuu vastaavan tarkalleen
Kellovuoren huipusta puuttuvaa palaa. Siinä missä Roldan yritti valjastaa hallintaansa
päivän luonnollisen syklin sen ehtoopuolesta, me olemme tulleet samaan paikkaan saadaksemme vuoden syklin alkamaan hieman
aikaisemmin. Talvi Lounais-Suomessa on ollut taas kerran kaikkien aikojen vetisin ja surkein. Costa Blancan kevään huomattava etumatka on juuri sitä kiipeilyllistä mannaa, jota
tarvitsemme karkottamaan pois kotimaan kevättalvesta jääneen blues-fiiliksen.
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Saavumme Puig Campanan länsiseinälle, joka on lukuisten pinaakkelien muodostama
monimutkainen kokonaisuus. Valitsemamme Aguja Encantada -seinä saa minut hihkumaan ilosta. Aguja Encantada, ”lumottu
pinaakkeli”, on vielä varjossa ja odottaa iltapäivän aurinkoa. Manolo Pomaresin topokirja Escaladas en el Puig Campana (2003) listaa
tältä seinältä 16 reittiä, Rock Faxin topo Costa Blanca (2005) puolestaan 11. Kyse on osin
eri reiteistä. Reittivalikoimassa on pääasiassa viidestä yhdeksään köydenpituuteen ulottuvia reittejä, myös tämän kiven vaikeimmat
tekeleet. Pomares ja Federico García avasi-

Kellovuoren massiivista eteläseinää hallitsee harjannelinja, jolla kulkee ”Puigin” kuuluisin reitti Espolón Central (4+) vuodelta
1965. Koska Espolón Central erottuu ilmiselvänä Costa Blancan rannansuuntaista päätietä edestakaisin ajettaessa, käytännössä
kaikki kiipeilijät ovat jossain vaiheessa joutuneet miettimään tätä kallionmuotoa ja mahdollisuutta sen kiipeämiseen. Kuulemani mukaan Espolón Central on hieno reitti hienossa ympäristössä – juuri tuollaisista aineksista
rakennetaan kestävät kiipeilymuistot – mutten kuitenkaan osaa motivoitua 4+:n kiipeämiseen, vaikka kyseessä onkin Costa Blancan kiitetyin vuorireitti. Osa porukastamme
miettii vakavissaan 13-pitchisen ”Espolónin” kiipeämistä, mutta ajatuksesta ilmeisesti luovutaan varman päivänousun vaatiman
nopeuden vuoksi. Kaikkia sen sijaan kiinnostaa Espolón Centralin kiertämä jyrkkä alapilari, Vía Julia Pillar. Tällä seinällä on teknisesti
haastavampia reittejä, kolmesta seitsemään
köydenpituuteen, ja reitit toppaavat tyypillisimmin Espolón Centralin kahdeksannen pitchin päälle.
Vía Julia Pillar on paikka, jossa Rowland Edwards kahden poikansa kanssa teki ensimmäisen ENP-reittinsä. Environmental Nut
Placement -systeemissä kyse on kallioon poratuista, ruostumattomilla terästuubeilla,
jousilla ja muovisilla aluslaatoilla varustetuis-

Perttu Ollila

ta rei’istä, joihin saa Wild Countryn kolmosen
kiilalla pomminvarman pleismentin. Environmental Nut Placement -systeemin toimivuutta tai toimimattomuutta olen esitellyt jo aiemmassa yhteydessä (ks. Kiipeily 1/07, 16).
Systeemin idea lähti Rowland Edwardsin halusta kiivetä multipitch-reittejä ”paremmin”,
siis olla jättämättä blankoille sektioille porahakoja lehtineen. Vuoden 1995 reitti Nueva
Edición (7a) Vía Julia -seinällä on koko ENPsysteemin kiinnostava lähtökohta. Reitti kulkee luonnollisesti varmistettavan reitin, hienon Vía Julian (6a) vasemmalla puolella, ja
Rowlandin mukaan Nueva Ediciónin varustelu perinteisin porahaoin olisi pilannut lähellä
olevan Vía Julian. Nueva Ediciónista tuli 175metrinen reitti, jossa on yhteensä kuusi ENPreikää, kolme niistä lopun hapekkaalla kruksi-pitchillä. Nueva Ediciónin myötä Edwards
uskoi keksineensä erinomaisen varmistustavan. Puig Campanan muutaman muun ENPreitin jälkeen Edwardsit tekivät ENP-reittejä
erityisesti Echo Valleyyn ja jonkin verran Sierra de Toixin rantakallioille.
Enemmän kuin ENP-systeemin protoreittiä voisin mainostaa vaikkapa Vía Julia -pilarin suuren röörisysteemin (Diedro Gallego,
6a) oikealla puolella kulkevaa reittiä Viaje en
el tiempo (Viatje en el temps), 6b+, joka oli
juuri sellainen upea traditionaalinen seikkailuklassikko, jota kaipasin hetkellisesti kaiken
Edwards-tyylittelyn vastapainoksi. Reittiä on
kehuttava sillä varauksella, että Rock Faxin
nettitopossa joku muu oli arvioinut kyseisen
reitin tähtien sijasta bag of shit -statuksella.
Makuasioista voi kiistellä. Joka tapauksessa tässä Chema Ramírezin ja Manolo Pomaresin edelleen täysin lasittumattomassa
vuoden 1982 reitissä on ensin hieman hankalaa reitinlukua, sitten kruksina neljäs pitchi, ”Diedro Fantasía”. Reitin fiksattu kama
oli keskittynyt juuri fantastiseen, punertavaan
kruksidiedroon, mutta oli niin antiikkista, että
olin erityisen mielissäni laajasta luomuräkistäni. Viaje en el tiempon loppuosuuden paras kohta on ilman muuta 30-metrinen melko
ruma chimney. Chimneylle on tarjolla vaihtoehtoinen pitchi, mutta minä en koskaan jätä rumaakaan rööriä väliin. Juuri tällä reitillä
päivämme venyi pitkäksi – liian pitkäksi – ja
laskeutuminen suoritettiin lopulta otsalamppujen valossa jumiutunut laskeutumisköysi
kertaalleen ylös jumaroiden. Muutama kirosanakin taisi päästä. Kuin ahdistusta hälventämään Costa Blancan rantakaupungeista
ammuttiin taivas täyteen ilotulitusrakettien
kukintoja.
Vía Julia -pilarin oikealla puolella jatkuu ”Puigin” valtava aurinkoinen eteläseinä. Siellä on
myös Kellovuoren toiseksi halutuin reitti, vii-

El Diamante (6a+/6b), Jenni Härkönen, Aguja Encantada, Puig Campana

CHIMNEYLLE ON TARJOLLA VAIHTOEHTOINEN
PITCHI, MUTTA MINÄ EN KOSKAAN JÄTÄ
RUMAAKAAN RÖÖRIÄ VÄLIIN.
si-pitchinen klassinen kourusysteemi Diedros Mágicos (6a). Reitin huipentuma on viidennen pitchin kattomuodostelma, ”Dientes
de coral”. Muut kiipeilijät eivät juuri vaivautuneet tekemään ”Puigin” vaatimaa reilun
tunnin lähestymismarssia, mutta Diedros
Mágicoksen tapauksessa porukkamme joutui tekemään ensimmäisen kerran reittimuutoksia. Espanjalaisen tiimin startatessa Diedros Mágicoksella valitsin päivän reitiksi Rompededoksen (6c). Tämä vuoden 1983 luomus
oli aikoinaan ensimmäinen näin vaikea reitti
Puig Campanalla, ja edelleen se on ”Puigin”
tämän reunan teknisesti vaikein. Tarinan mu-

kaan alicantelaiset kiipeilijät varustivat linjan
yli 60 haalla, kovalla työllä useiden viikonloppujen aikana, ja sitten cartagenalaiset kiipeilijät tulivat ja tekivät ensinousun. Mahtoi Alicanten poikia tympiä.
Nykyään Rompededoksen 45-metrinen ensimmäinen pitchi on poikkeuksellisesti restauroitu reitin sporttialuksi (11 pulttia), jonka jälkeen vasta luonnollisille varmistuksille
tulee käyttöä. Reitti kannattaa ilman muuta
kiivetä loppuun asti, mutta pelkästä ensimmäisestäkin pitchistä saa paljon riemua irti.
Nimi ”Rompededos” tarkoittaa sormien ha-
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JOUDUIN OIKEIN KESKITTYMÄÄN KLIPPEIHIN,
SILLÄ KEVYET HELIUM-JATKONI TYKKÄSIVÄT
TANSSIA FLAMENCOA TUULESSA.

jottamista, ja kieltämättä reitissä on aika teräviä tippapoketteja ja minifleikkejä. Ensimmäisen köydenpituuden yläosassa pulttiväli
on sen verran iso, että saa mahtavat lennot
jos tuuli pyyhkäisee pois seinältä. Tuuli todellakin saattaa hyökkäillä Vía Julia -pilarin takaa melkoisella voimalla. Jouduin oikein keskittymään klippeihin, sillä kevyet helium-jatkoni tykkäsivät tanssia flamencoa tuulessa.
Kolmannen köydenpituuden jälkeen jaoimme hetkellisesti saman ständin espanjalaisten kanssa. Kun herrat heittivät laskeutumisköytensä alas, köysi lensi kaikkien hämmästykseksi suoraan ylöspäin. Sanoimme
puhurien paiskomien köysiensä kanssa hässäköiville espanjalaisille adiokset ja jatkoimme tämän hienon reitin toppiin.

Echo Valley
Kiipeily Puig Campanalla on pidemmän päälle hyvin uuvuttavaa, mistä suurin syy on lähestymis- ja paluumarssilla. Vähän päivästä
ja valitusta seinästä riippuen meiltä menee
lähestymiseen 45–75 minuuttia. Kellovuorta
varten kannattaisi todella treenata tekemällä
tunninmittaisia ylämäkivetoja rinkka selässä.
Pitkän multipitch-päivän jälkeen hämärässä
suoritettu paluumarssi ei ole juuri lähestymistä helpompi: kivet pyörähtelevät jalkojen
alla ja nilkat ovat alituiseen vaarassa nyrjähtää. Kun seuraavana aamuna herää, sääret ja
polvet saattavat ilmoittaa ykskantaan ”Ei tänään Puigille, kiitos”. Onneksi on Echo Valley, jonka lähimmät kiinnostavat seinät – Castillo, Echo One ja Echo Two – eivät vaadi 10:
ntä minuuttia pidempää lähestymistä. Echo
Valley -päivästä on silti vaikea muokata aktiivista lepopäivää uutta ”Puigin” keikkaa varten, sillä Kaikulaakson omintakeiset kalkkisluomureitit suorastaan kutsuvat kiipeämään
kovaa.
Puig Campanan multipitch-luomusten jälkeen Edwardsin klaani alkoi tehdä erityisesti Echo Valleyyn reittejä, joissa satunnaisten pulttien tilalla oli satunnaisia ENP-reikiä.
Rowland uskoi, että ENP-systeemin lopullinen testi olisivat sellaiset vaikeat feissireitit,
jotka normaalioloissa olisivat täysin pultattuja. Keväällä 1998 ja 1999 Mark Edwards teki
Echo Valleyn Placa Inmaculadalle kaksi 8a:n
sporttihenkistä reittiä, jotka yhdessä muhkean laatan kahden muun vaikean reitin kanssa demonstroivat – jos ei muuta – ainakin
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ENP-systeemin tuottamaa visuaalista yhdenmukaisuutta. Koska ENP-reikiä ei oikeastaan
erota alhaaltapäin, mikään ei kovin vahvasti
indikoi, että laatalla ylipäänsä kiivetään. Rowlandille juuri tästä kiipeilyssä oli kysymys:
nousuista, jotka jättävät kallioon mahdollisimman vähän pysyviä jälkiä.
Kymmenisen vuotta Echo Valleyn ENP-alkuinnostuksen jälkeen saan todella nähdä vaivaa löytääkseni kallioilta ENP-reittejä, jotka
eivät olisi retropultattuja. Löydän kyllä tyydyttävässä määrin alkuperäisessä asussaan
olevia ENP-reittejä, mutta harmillisesti nämä eivät ehkä ole niitä kaikkein hienoimpia.
Joskus hassuttelen skippaamalla retropultteja ja käyttämällä reikiä niiden sijasta. Mark
Edwardsin komistuksen Going Nuts (8a) kiipeän retropultatussa asussaan, ristiriitaisin
tuntein. Minulla ei todellakaan ole 50-metrisen sinkkupitchin vaatimaa määrää ENP-kiilakokoa, eikä Calpen kiipeilykaupan tarjonta
rikastuta minua yhtään. Rehellisyyden nimissä on sanottava, että uteliaisuuteni Environmental Nut Placement -systeemiä kohtaan ei
ole vieläkään tyhjentävästi tyydyttynyt: en ole

keskenämme. Eräänä päivänä kuitenkin Echo
One -seinällä piipahti kavereineen englantia puhuva herrasmies. Kuulin miehen osoitellessa kallioon lauseen katkelman ”when I
did the first ascent”. Arvelin, että siinä on itse
Rowland Edwards, ja lähdin tunnustelevasti
tekemään miehestä haastattelua. Aloitin kysymällä, tietääkö hän mitään kallion retropultatuista ENP-reiteistä. Herra tokaisi minulle:
”Oh those, what a stupid idea – if you drill
a hole, you can as well place a bolt”. Ilmeisesti kyseessä ei ollut Rowland Edwards, tai
sitten herralla on poikkeuksellinen kyky ottaa etäisyys aiempiin tekemisiinsä. Oli miten
oli, Rowland ja Mark ovat itse suorittaneet tai
auktorisoineet ENP-reittiensä retropulttauksen Echo Valleyssa.
Castillon alaseinällä on Echo Valleyn kaksi
poikkeuksellista varsinaista sporttisektoria,
ainoat Kaikulaakson seinät, joiden reitistöstä
Edwardsit eivät ole vastuussa. Rock Faxin topon tekijät ovat nimenneet nämä mielestäni
melko vaatimattomat seinät Bands of the 80s
-seinäksi ja Monsters of Rock -seinäksi. Paremman tiedon puutteessa he ovat ottaneet
vapauden nimetä myös kaikki reitit. Iron Maiden ja Judas Priest ovat toki aivan verrattomia reitin nimiä, mutta espanjalaiset ovat silti aiheellisesti suorittaneet korjaavan nimeämisen ja kirjoittaneet reittien oikeat nimet
kallioon. En voinut olla huomaamatta, että
yhden reitin nimi oli ”Edwars El Colonialista”.

LUONNOLLISILLA VARMISTUKSILLA KIIPEÄMISESSÄ
ON SE HYVÄ PUOLI, ETTEI AINA TARVITSE KIIVETÄ
NIIN FYYSIS-TEKNISESTI VAIKEITA REITTEJÄ ANSAITAKSEEN ILTA-ATERIANSA.
ottanut yhtään varsinaista sturtsia ENP-pleismenttiin. Kuinkahan jumiin kiilat niissä menevät? Kerran käytin ENP-reikää, jonka jousi
ei täysin mukaillut kiilaa, ja tuolloin köydessä istahtanut kakkoseni sai hakata rocksia irti
reiästä rystyset verillä. Kiila-avain ei ehkä ole
edes se paras työkalu. Reikä, jossa ruostuu
jumiutuneen kiilan vaijeri, on kieltämättä hyvin epätyydyttävä. Kolmas ongelmakohta systeemissä on se, että vahingossa reiän ohi kiipeäminen on todennäköisempää kuin erottuvamman pultin tapauksessa. Yhden reiän
kun tahattomasti skippaa, tulee helposti äitiä
ikävä. En siis ole importoimassa Rowlandin
keksintöä Suomeen.
Muutamaa turistia lukuun ottamatta saimme olla Echo Valleyssä oikeastaan koko ajan

Espanjalaisen kiipeilykulttuurin polemiikkia
hieman tuntien on helppo lukea Echo Valleyn seiniä kuin kirjaa, joka kertoo erilaisten
kiipeilykulttuurien törmäyksestä. Englantilaisen kiipeilyn perinteistä kumpuavan ”etiikan” istuttaminen espanjalaiseen kiveen loi
alueelle mielenkiintoisen kontroversiaaleja reittejä, mielestäni myös joitain loogisia
vääristymiä. Vuosituhannen vaihteessa Jose
Miguel Garcia Fraile teki julkisen valituksen
siitä, että Edwardsit ovat ottaneet laajasti
käyttöön potentiaalisesti vaarallisen systeemin, ENP:n, kysymättä mitään paikallisilta
kiipeilijöiltä, kiipeilykerhoilta, refugioilta tai
federaatioilta. Garcia Frailen mielestä Rowland Edwardsin into ”minimal impact” -reittien luomiseen ei vastaa todellisuutta vaan
tuottaa vain sotkuisia ja vaarallisia reittejä.

Itse olen pääsääntöisesti pitänyt Edwardsreiteistä, mutta joillekin toistuville piirteille nyrpistän nenääni. Tällainen on erityisesti ylenmääräinen thredien eli tiimalasien ja
taskujen ympärille solmittujen narun- ja köydenpätkien käyttö. Seinällä roikkuvissa kulahtaneissa thredeissä ei ole lainkaan sitä visuaalista minimalismia, jota Rowland tavoitteli
ENP-reiteillään. Thrediin klippaaminen ei minusta myöskään ole järin tyydyttävää. Naruja
pitäisi melkein hieman pyöritellä ja tarkastella, jotta voisi olla varma niiden kunnosta. Tämä ei tietenkään onnistu, jos kiipeilyssä on
lähettämisen meininki. Jatkot eivät nekään aina asetu thrediin optimaalisella tavalla. Kolmanneksi, thredit ovat fiksattua kamaa ja sellaisena melko kaukana puhtaasta luomukiipeilystä. Jollain Echo Valleyn reiteillä oli niin
paljon thredejä, että niiden luonnollisuus oli
täysin näennäistä. Kun viimein eräällä E4:llä
klippasin thrediin, jonka vaatima reikä näytti
poralla tufaan tehdyltä, uskoni narujen klippaamiseen oli lopullisesti menetetty.
Ehkäpä Echo Valleyn lähialueiden parhaat reitit olivat juuri niitä, joissa oli mahdollisimman vähän mitään – thredejä, ENP-reikiä
tai pultteja. 6a:n kalkkikivireitin kiipeäminen
ei ole aikoihin ollut minusta erityisen antoisaa, mutta vailla mitään fiksattua kamaa olevat 6a:n pokettisläbit olivat oikein palkitsevia
poikkeuksia. Kiipeily on yksinkertaisesti tarkempaa, hitaampaa ja tuumailevampaa, kun
pitää koko ajan tarkastaa poketit vasemmalta
ja oikealta hyvien pleismenttien saamiseksi.
Käytin lähes poikkeuksetta tuplaköysiä. Etukäteen olin ajatellut, että alienit ja C3:t olisivat aseistukseni Kaikulaakson kalkkisluomureiteille, mutta yllättäen kaikkein eniten suussa pyöritelty täsmäase oli tuplanippu pieniä
kiiloja. Enimmäkseen kiipesin reittejä E1–E4
käväisten kertaalleen kiitettävästi E6:ssa.
Kaikille Kaikulaakson luomutyyppisille reiteille on annettu espanjalaisen vaikeusasteen lisäksi myös englantilaiset E-greidit. Itse tuikkailin ensimmäistä kertaa tällä tavalla
greidattuja reittejä ja olin välillä hieman hämmennyksissä; joskus aivan vierekkäiset reitit, toinen E3 ja toinen E1, erosivat siten, että
suurempaa E-lukua kantava oli typerän helposti varmistettava ”helpomman” vaatiessa
erityisen tarkkaa silmää ja mikrokiiloja. Koska E-greidi pyrkii yhdistämään kaksi aspektia, kiipeilyn teknisen vaikeuden ja varmistettavuuden, fyysisesti vaikeilla reiteillä on systemaattisesti korkeat numerot. Itse tykkään
enemmän aikoinaan Riskeläisvuorta varten
piirtämästäni viiden eläimen kavalkadista, joka tarjoaa symbolit vain luomureittien periaatteelliselle varmistettavuudelle. Luonnolli-

silla varmistuksilla kiipeämisessä on se hyvä
puoli, ettei aina tarvitse kiivetä niin fyysis-teknisesti vaikeita reittejä ansaitakseen ilta-ateriansa. Voiton huutonsa voi kajauttaa jo silloin,
kun on helpohkolla reitillä arponut hetken
bulgen alla – palaten ehkä laittamaan varmuuden vuoksi vielä yhden piissin – ja tohtii viimeinen kurottaa sokeasti pullistuman yli
kohti äitikahvaa ja mahdollisuutta seuraavan
piissin laittamiseen. Kaikuvatko voiton huudot sitten Echo Valleyssa? Toki, sieltä jostain
Ponochin laajojen takaseinämien korkeudesta ne ”jees”- ja ”perkele”-aariat kimpoavat takaisin hurmoksen hetken kertosäkeinä.
Olin lyönyt Juha Suikkalan kanssa vetoa siitä,
että reissullamme ei sada lainkaan. Uskoin
Costa Blancan kevään olevan jo riittävän pitkällä. Hävisin kuitenkin vedon, sillä aivan kaksiviikkoisen reissumme loppupäivinä tuli kevään viimeinen ”gota fria”, pelätty parin päivän kylmä jakso sateineen ja tuulineen. Lunta
ei sentään enää satanut Puig Campanan huipulle. Huonon sään varalle alueella on erinomaisia vaellusreittejä ja pikkuvuorten huipuille johtavia, vyörysoran täyttämiä rotkoja.
Alueen korkeimman vuoren Aitanan huipulle (1559) ei ole asiaa, sillä siellä on armeijan
tukikohta. Puig Campana on alueen toiseksi
korkein vuori. Jussi Niemelällä oli sivuuttamaton tarve päästä käymään Kellovuoren topissa, ja niinpä hän sukelsi maisemaan, joka
oli sumuisen pilvinen ja vailla ”Puigin” näkyvää hahmoa. Jälkeenpäin Jussin ottamia valokuvia katsoessamme totesimme, että mies ei
ole nähnyt topista muuta kuin kivet jalkojensa juuressa – hyvä että löysi sentään takaisin.
Loput porukastamme vietti reissun koleimmat hetket skouttaamalla Echo Valleyn kaikkein syrjäisimmät seinät. Minulle tällä puuhalla oli erityinen anti. Nyt tiedän, että uusimmasta Rock Faxin toposta kokonaan pois
jätetyt seinät Col de Llama, Echo Placa, Capella, Haunted Wall ja Senyera ovat ne kaikkein mahtavimmat. Näiden suurten seinien
ympäristöt ovat huikean kauniita ja aavemaisen hiljaisia. Costa Blancan tikkilistani tulevaa reissua varten kasvoi enemmän, kuin
olin tällä reissulla saanut kurottua umpeen.
Tämä reissu toimi varaslähtönä kevääseen, ja
sellaisena sillä oli parantava voima. Toivottavasti tulevaisuudessa, kun kotimaani laahaava vuodenkierto taas käy sietämättömäksi,
pääsen terapoimaan itseäni juuri Echo Valleyn rauhaan.

feissi
Teksti Eljas Honka-Hallila

Perttu Ollila

hankala integroitua silloisiin porukoihin. Aloitin kiipeilyn yksikseni. Aika paljon tuli käytyä yksin
boulderoimassa – aikana jolloin
crashpädiä ei ollut vielä keksitty.

Mikä oli ensimmäinen liidaamasi
luomureitti?
Eka luomuni oli Pernon kalliolla Ossi Frustin tekemä Deep
Purple (5) vuonna 1998. Olin
juuri ostanut koko yliopiston
stipendirahallani frendejä, camalotteja ja kiiloja.

Perttu Ollila on 31-vuotias pitkän linjan
turkulainen kiipeilijä. Vakka-Suomen alueelle hän on tehnyt yli 160 ensinousua.
Hän on luomukiipeilijä henkeen ja vereen.
Minkä pituinen ja painoinen olet?
Aamupaino on tyypillisimmillään 63 kiloa ja
pituus 174 senttiä.

Milloin aloitit kiipeilyn?
Syksyllä 1996 Kiipeilypalatsilla. Tietenkin tätä
edelsi koko lapsuuden mittainen kiipeilyvimma Runosmäen lähiössä.

Mitä harrastit ennen kiipeilyä?
Ihan pentuna olin lupaava judoka Työväen
Urheiluliitossa, sarjassa pojat alle 35 kiloa.
Siinä kävi kuitenkin niin, että minut kilpailutettiin uuvuksiin. Vaihdoin mielenosoituksellisesti lajin thainyrkkeilyyn. Teininä olin sellainen häijyn näköinen thainyrkkeilijä. Thainyrkkeilyä jatkui kolme vuotta, kunnes alkoi
tuntua, että aivosolujani kuolee liikaa.

Seuraatko kamppailulajeja edelleen?
Joo. Arvostan kamppailulajeja tosi paljon.
Kahden miehen kohtaaminen kehässä on
melkein yhtä alkukantaisen upea ilmiö kuin
yhden miehen yksinäisyys korkealla seinällä.
Edelleen, kun Eurosportilta tulee kamppailulajeja, tulee tarve ottaa paita pois ja mennä
peilin eteen varjoa nyrkkeilemään.

Miten turkulainen kiipeily on muuttunut 10
vuoden aikana?
Porukkaa on nyt paljon enemmän, samoin
mestoja. Ylipäätään kiipeilykulttuuri on elinvoimaisempi ja avoimempi. Aloittaessani oli
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Alussa sitä kiipesi täpinöissä,
eikä suostunut millään tippumaan. Sitten uskalsi uupuneena tulla roikkumaan kamoihin. Eka sturtsi, jossa oli
kunnolla laadukasta ilma-aikaa, tuli varmaan Rymättylän kalliolla You Silly Thing
-nimisellä reitillä (6+/7-) ykkösen camalottiin.

Sinä pidät fingerlock- ja
kynsihalkeamista. Kumpi
ominaisuuksistasi on tärkeämpi, kapeat
sormesi vai kivunsietokykysi?
Kiipeilyäni tukee ennen kaikkea kohtuuttoman korkea kipukynnys. Olen myös vahva
ja varpusenluinen, eli voima-painosuhde
on kova.

Monen köydenpituuden reitit ovat sinulle
tärkeitä. Mitkä kolme nostaisit erityisesti esiin?
Hienoja muistoja on paljon. Esittelen vaikka sellaiset, joita kehtaan samalla suositella. El Chorron kalkkikivi on monille tuttua. Mukavimmat Chorron muistoni ovat
Zeppelin-reitiltä (6c+), jonka kiipesin Aki
Rautavan kanssa. Siinä oli vähän kaikkea:
lähestymisvaivaa, luomua, sporttia ja riittävästi pituutta. Toisena nousee mieleen
Los Mallos de Rigloksen La Fiesta de los
Biceps (270m/7a). Tuon jyrkän konglomeraattireitin kiipesin Juha Suikkalan kanssa onsaitaten itse kaikki köydenpituudet.
Reitin yläosasta ei voi jyrkkyyden takia
enää laskeutua alas! Kolmanneksi nostan esiin kunnon graniittireitin Lofooteilta: Prestenillä oleva Korstoget, norjalainen 7, jonka kiipesin niin ikään Juha
Suikkalan kanssa onsaitaten itse jokaisen köydenpituuden. Olipahan herkkiä
ja hienoja släbejä.

äisvuori

), Kustavin Riskel

Orgasmatron (7+

Eljas Honka-Hallila

Missä putosit ensimmäisen
kerran kunnolla luomuvarmistuksiin?

Viime talvena sinulla taipui Espanjassa yksi 8a
erittäin helpolla. Voiko sitä verrata koko kesän
projektoimaasi ja lopulta ensinousemaasi Das
Dingiin (8a) Kustavin Kuulivuorella?
Ne ovat eri maailmasta. (nauraa makeasti)
Se 8a Espanjassa meni niin helposti, ettei se
ollut edes tyydyttävää.

Tulevatko projektit uniin?
Minulle kiipeily on libidon halun virtojen
suuntaamista päin seiniä, ja siksi kiipeily on
unissa ja valvetilassa koko ajan läsnä. Varsinaisilla projekteilla on pikemminkin taipumus jossain vaiheessa viedä yöunet. Toisaalta kiipeilyn
puute aiheuttaa vielä enemmän unettomuutta.

tyväisin olen niihin reitteihin, joissa olen ollut kaikkein tinkimättömin ja periaatteellisin.
Tarkoittaa lähinnä sitä, että olen pakottanut
itseni kulkemaan sen polun, jota reitin lähettäminen ilman pultteja ja esiasetettuja varmistuksia vaatia.

Sinä et suostu pinkpointtaamaan eli laittamaan
varmistuksia reitille etukäteen?
En, mielestäni se ei kuulu luomukiipeilyn olemukseen. Alkuaikoina se oli tapa, jolla lähestyin liian vaikeita reittejä, mutta enää en sitä
itseltäni hyväksy.

Vaikuttaako tässä mahdollisesti Espanjan
vuosi?

Vuonna 2001–02 olit yhdeksän
kuukautta Espanjassa vaihdossa, miten muutuit kiipeilijänä?
Ensinnäkin opin kiipeämään
siellä. Kun tulin sieltä takaisin,
pystyin onsaittamaan sellaista
vaikeutta, mitä en ennen pystynyt edes redpointtaamaan.
Tulin teknisesti paremmaksi,
eikä kiipeilyni enää perustunut
vain voimailuun. Siellä metsästettiin Aki Rautavan kanssa koko ajan vain uusia yli 7:n onsaitteja.

Vuosi 2005 meinasi olla kohtalokas vuosi?
Joo todellakin. Talvella Italiassa kraateroin
sporttireitillä topista tonttiin, kun Campin
sulkurengas murtui. Sillä kerralla en loukkaantunut. Saman vuoden kesänä oli epiikki
Romsdalin laakson pimeämmällä puolella.
Nuppasin kiveä varmistajan roolissa ollessani, polvella ja päällä. Kypärä pelasti hengen.
Laskeutuminen vaati yli 8 tuntia, osaltani siis
aivotärähdyksen jälkimainingeissa ja polven
sisälmykset avoinna. Aki Rautava reskutti minut hienosti alas saakka, kun oma sankarillisuuteni loppumetreillä varisi pois.

Kuinka tärkeä Kustavi on sinulle?
On se rakas paikka. Voidaan puhua jonkinlaisesta topofiliasta eli vahvasta mieltymyksestä paikkaan ja sen ominaisuuksiin: tietynlaiseen kiipeilyyn, aurinkoon, meren läsnäoloon
ja Saaren olemukseen ylipäänsä.

Sinä olet tehnyt Kustaviin paljon reittejä, nostaisitko pari erityistä esiin?
Kyllä minä olen joka rännistä ja rööristä isällisen ylpeä, olivat ne sitten helppoja tai vaikeita. Niistä reiteistä tulee sellaisia omia lapsia,
jotka antaa maailmalle tarkasteltavaksi. On
kiva seurata, että pidetäänkö niistä vai ei. Tyy-

rajallinen määrä, mikä johtuu kallioiden rakenteesta ja pulttaamisen tapasäännöistä.
Viime aikoina minulla on ollut sivumissio aikaansaada helppoja sporttireittejä kotiseudulleni, lähinnä kiipeilyllisen lähimmäisen
rakkauden nimissä. Silti ennemmin haluaisin
kannustaa ihmisiä kantamaan rahansa kiipeilykauppaan ja alkamaan liidailla helppoja
röörejä omalla mukavuusalueella. Niitä piisaa niin paljon, että kotimaisesta kalliokiipeilystä saa paljon iloa irti. Kaikki luomuhan ei
ole suinkaan vaarallista. Usein varmistuksia
saa enemmän kuin sporttireittiin ikinä. Kun
lopulta oppii riemuitsemaan hieman hankalammista pleismenteistä yhtä paljon kuin
hyvistä muuveista, se pieni luomusydän on
lähtenyt kasvamaan.

Se voi olla sellainen Espanjan opettama juttu, eli kroppa kestää hyvin kuumaa. Huomasin olevani hyvin toimintakykyinen vielä
40 asteessa, kun muilla oli tosi hankalaa.

Pelkäätkö vanhenemista?

Milloin sinä olet viimeksi boulderoinut ulkona?
(Perttu on pitkään hiljaa ja miettii) Me oltiin
vuonna 2003 Ossi Päivänsäteen ja Matti Kivisen kanssa Göteborgin edustalla olevalla
Hönö-saarella. Se oli hieno paikka ja minulla oli mahdottoman hauskaa. Mainingit olivat komeita, kivet pyöreitä ja hienoja. Toposta ei tietoakaan. Olen minä käynyt Fontainebleaussakin, vuonna 2001. Olihan se hienoa,
vähän niin kuin Asterixin metsässä. Monesti
köysireiteissä on hankala alku, joten laskettakoon se boulderoinniksi.

Mikä on sinun suosikkikiipeilyvarusteesi?
Teemu Uusi-Maahi on joskus sanonut, että Wild Countryn ykkösen frendi on Pertun
paras ystävä. Se on hieno koko, samoin sitä
vastaavat muilta valmistajilta.

Kuinka tärkeä oli vuoden 2007 matka Indian
Creekiin Utahiin?
Se oli hyvin tärkeää. Kipinä jäi elämään – olen
menossa sinne uudestaan. Nyt myös tiedän,
että minussa on aavikkorotan vikaa. Eli ennemmin kuin kylmää ja kosteaa, niin kuumaa
ja auringon porotusta.

Mitä haluaisit sanoa trädiä harkitsevalle, koska trädi tai ”luomu” on sinun juttusi?

Olen sikäli Peter Pan, että pelkään vanhenemisen mukanaan tuomia kehitystehtäviä, erityisesti niitä, jotka liittyvät ammatillisen kompetenssin vakiinnuttamiseen.
Pelkään vahingossa alistuvani psykokapitalistisen järjestelmän orjaksi ja hukkaavani
tiikerin katseen. Yhtäältä kiipeily on se, mitä
haluan varjella, toisaalta se on mikropoliittinen vastarinnan muoto, Systeemille osoitettu Ei kiitos -ilmaisu. Fyysistä vanhenemista
en pelkää. Lihani vain sitkistyy vanhetessaan.
Toivottavasti saan myös uurteiset kasvot ja
hopeanharmaan tukan.

Lopuksi vielä yleisiä terveisiä suomalaiselle
kiipeilyväelle.
Jos sisimmässään kokee, että kiipeily on iso,
tärkeä tai syvällinen asia, niin silloin pitäisi
viehättyä siitä, että nuo muutkin ovat innostuneet samasta asiasta. Se on vain kiipeilyä –
ehkä niin – mutta voisiko upeampaa yhteistä
nimittäjää olla? Tämän tunnistamisen soisin
niin mielelläni johtavan semmoiseen uskonsisaruuteen ja -veljeyteen. Onhan se Suomen
pienelle kiipeilykulttuurille erityisen onnetonta, jos kenttä pirstoutuu joukoksi toisiaan kyräileviä toimijoita, jotka eivät osaa iloita toistensa pienistä ja suurista saavutuksista. Erityisesti mielipiteen ilmaisemisen pakko
internetissä ja kasvottomat kohtaamiset tärvelevät kiipeilyn yhteisöllistä pohjaa. Menkää
kallioille halimaan – kiveä ja toisianne.

Helppoja sporttireittejä Suomessa on hyvin
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TERVEISIÄ!

Teksti Sari Nevala Kuvat Tomasz Baczkowski

S

ää on ollut mitä parhain, taivas sininen ja reilusti yli 20 astetta mittarissa!!!

Haluaisin heti ensimmaiseksi kiittää Suomen Kiipeilyliiton
toiminnanjohtajaa Jari Koskea mahdollisuudesta osallistua British Mountain Councel:in kansainvaliselle kiipeilykeirille Pohjois-Walesissa 11.5.–18.5.2008. Valitettavasti olin tällä kertaa ainoa osanottaja Suomesta, mutta toivotaan että tulevina vuosina
nähdään huippusuorituksia suomalaisiltakin kiipeilijoita kyseessä olevassa tapahtumassa!
BMC:n kiipeilyleiri pidettiin tänäkin vuonna Plas y Brenin ulkoiluopistolla ja taas monet niin brittilaiset kuin ulkomaalaisetkin huippukiipeilijat osallistuivat tapahtumaan. Tapahtuman tarkoituksenahan on jakaa
kiipeilykokemuksia sekä lisätä kansainvälistä yhteistyötä niin kiipeilijöiden kuin kiipeilyliittojen välillä.
Niinpä yhteensä 44 ulkomaalaista kiipeilijää 23 eri maasta oli ilmoittautunut mukaan ja saman verran brittilaisia kiipeilijöita toimi tapahtuman isäntinä. Leirin alkaessa sunnuntai-iltana löysinkin itseni syömässä illallista Alan Hinksin kanssa (ensimmäinen britti, joka huiputti
14 kasitonnista) ja kuunnellessa belgialaisen huippukiipeilija Nicolas
Favresses kuulumisia kuluneelta vuodelta. Kiipeilijöiden taso vaihteli harrastelijatasosta aina maailman huippuluokan kiipeilijöihin, mutta
mikä parhainta – kaikki me olimme yhdessä viettamässä tapahtumarikasta viikkoa riippumatta kenenkään suoritustasosta.
Jokainen ulkomaalainen kiipeilija sai kiipeilykumppanikseen englantilaisen isännän – minun parinani oli kokenut kiipeilijä Alison Stockwell
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Lontoosta. Parit olivat jaettu kiipeilytason mukaan joten minä ja
Alison olimme harrastelijatason
kiipeilijoita ja olimme innokkaita kiipeilemään helppoja Walesin vuoristoreittejä. Viikon kuluessa kiipesimmekin niin klassikko vuoristoreitit “the Main
Wall” HS 4B (140m) in Cyrn Las
että “the Grooved Arete HVDiff
(233m) East Face of Tryfan sekä
monen suosikit “Christmas Curry” HS 4B (76m) ja “One Step
in the Clouds” VS 4C (69m) Tremadogissa.
Tulen myös varmasti aina muistamaan nousun “Soapgut:lle”
HS 4B Ogwenin laaksossa sillä
reitti oli hyvin ‘liukas’ seka jouduin ensimmäistä kertaa rakentamaan “hanging belay:n”. Taisi
olla toimintani sen verran hidasta etta myöhästyimme illalliselta ja jouduimme syömaan paikallisessa pubissa… Kerkesimme myös trekkaamaan Walesin

vuoristomaisemissa sillä keskiviikkona minä ja Alison vietimme päivän filmitähtinä. Roger,
ka-meramies ulkoilupainotteisesta filmiyhtiösta oli kuvaamassa tapahtumaa ja halusi materiaalia helpohkosta kiipeilystä
joten liityimme hänen sekä Stu
McAleesen (Plas y Brenin pääkouluttaja) seuraksi ja kiipesimme Tryfanin Pohjoisen rinteen
(North Face of Tryfan – grade 1
Scramble).
Rogerin kuvatessa meidän ponnistelujamme isojen kivenlohkareiden yli nautimme täydellisesta kevätpäivästä Pohjois-Walesissa ja illan suussa palasimme
takaisin muiden kiipeilijoiden
pariin Plas y Brenin ulkoilukeskukseen.
Vaikka kiipesimmekin jokaisena
päivanä, illalla kokoonnuimme
kuuntelemaan monien vierailevien kiipeilytähtien kertomuksia
heidän jännittävistä kiipeilyreis-
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suista sekä esitelmiä kiipeilystä tapahtumaan osallistuneiden
kotimaissa. Venäläinen Anna
Piunova esitelmöi kiipeilysta Crimean alueella Venäjällä, Amerikkalainen David Sharratt kertoi
jännittävän tarinan kiipeilyseikkailuistaan Etela-Amerikassa ja
Brittien oma kiipeilytähti Nick
Bullock tutustutti meidat elämäänsä kertomalla huippusuorituksistaan niin Alpeilla kuin
Himalajalla.
Kiinnostavimman esitelmän pitivät kuiten Belgian huippukiipeilijat Nicolas Favresse www.
nicolasfavresse.com ja Sean Villanueva-O’Driscoll heidän uskomattomasta retkestään Pakistaniin jossa he kiipesivat ainakin
kaksi uutta reittia vapaasti (7c)
Charakusa Valleyssa viettäen lähes 3 viikkoa Portaledgessa….
Tapahtuman taso oli myös tänä
vuonna uskomattoman kova. Jokaisena päivanä niin ulkomaa-

laiset kuin Brittilaiset kiipeilijät
kansoittivat Walesin suosituimmat kiipeilypaikat. Huippusuorituksia nähtiin niin rannikolla (sea cliffs) sekä Llamberis
Pass’ssa. Super Klassikot Dina’s
Cromleich:ssa kiivettiin lähes
päivittäin – reittien Cenotaph
Corner (E1 5c), Left Wall (E2
5c), Right Wall (E5 6a), Lord of
the Flies (E6 6a) ollessa suosituimmat. Espanjan Gerber Cucurell kiipesi “a ground up onsight ascentin” reittiin “Lord of
the Flies” (E6). Belgialaiset näyttivät huipputaitojaan; Nicolas
(Nico) Favresse onsigtasi reitin
“Authentic Desire” (E7) ja Sean
Villanueva-O’Driscoll
kiipesi
niin- ikään onsight reitin “A Midsummer Night’s Dream” (E6).
Täytyy mainita että edellisenä
päivanä Nico otti 15 metrin pudotuksen pikkukiilaan missatessaan viimeisimmat otteet yrittäessään onsightia reittiin Nightmayer (E8)! Uusi reitti kiivettiin

myos Craig Doris’ssa - belgialainen Sean Villanueva-O’Driscoll kiipesi
brittilaisen Jack Geldard’in kanssa on sight nousun joka tällä hetkellä
on greidattu E5:ksi.
Erittäin tapahtumarikas viikko todella mukavien kiipeilijoiden kanssa.
Ja mikä sen mukavampaa kun monta uutta ystävää ja kiipeilykaveria
niin Briteista kuin muualta maailmalta! Kiitos British Mountain Councelin poppoolle, Becky McGovernille ja Nick Coltonille, jotka olivat vastuussa tapahtuman järjestämisestä. Nickilta lähtivat sellaiset terveiset
mukaan, että ottaako Suomi vastaan haasteen ja järjestää oman kansainvälisen kiipeilytapahtuman lähivuosina?! I would hope so!
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TURUNVUORI
T

urunvuori löytyi ensimmäistä kertaa ristiinalaisen kiipeilyperhe Mannisen toimesta 90-luvun puolivälissä. Nämä savolaisen
kiipeilyperinteen pioneerit kartoittivat tuolloin valtavalla tarmolla Itä-Suomen kiipeilypaikkoja, kuten esimerkiksi Mountain Shopin
kiipeilypaikkojen rekisteristä voi vielä tänäkin
päivänä todeta. Maanomistajarouva oli myöntyväinen jopa pulttaukseen, joten kallion ensimmäiset sekavarmistetut linjat Ampiainen
6+ ja Kyynselkä 7- saivat ensinousunsa. Kalliota leimaava, ja ehkä Suomen hienoin projekti ”Hiidenkirnuhalkeama” joutui tuolloin
myös ensimmäistä kertaa työstön alle Saatsin Juhan ja Mikko Mannisen toimesta. Parivaljakko sai kuin saikin progressiota aikaan
ja tuolloin parivaljakko saikin ratkottua kaksi
kolmannesta kirnun haasteista.

H

iidenkirnuhalkeamaa ovat Juhan ja Mikon jälkeen työstelleet muun muassa
Tatu Autio, Henkka Suihkonen, Tomi Nytorp
ja Pauli Salminen. Rohkeimmat ja vahvimmat
heistä ovatkin jo periaatteessa saaneet kaikki
muuvit työsteltyä, mutta ihan lähetysvaiheeseen ei vielä kukaan ole päässyt. Tomi kuvasi reitin vaikeutta muistaakseni seuraavasti,
”Tasaista halkeamakiipeilyä huonoilla jalitsuilla ensimmäinen noin 15m, vaikeus noin 7b+.
Tämän jälkeen seuraa kruksi, eli 5 metrin mittainen kruksibulge, jossa halkeama menee umpeen. Tämä loppuboulderi onkin sitten yksikseen
noin 8A block”. Joten ensinousua voidaan vielä odotella pikkuisen aikaa. Meikäläisen mittapuulla kyseessä on kaikin puolin Suomen
hienoin projekti. Mikon jäätyä kiipeilypuuhista hetkiseksi sapattivapaalle 90-luvun lopulla
kallio eleli hiljaiseloa 2000-luvun alkupuolelle
saakka.

K

allion toinen tuleminen alkoi 2004, jolloin turkulaiset kiipeilijät tekivät trad-tyylisiä pistoretkiä kalliolle useampaankin otteeseen Mikko Vartiaisen ja Pauli Salmisen johdolla. Retkikunta nousikin toistakymmentä
luomureittiä pääasiassa kallion oikeaan sektoriin. Nämä halkeamalinjat ovat pääasiassa
helpohkoja ja yllättävän korkeita (jopa 30metriä), joten ne tarjoavat hyviä haasteita luomukiipeilyn harjoitteluun. Valitettavasti näitä
reittejä on kiivetty suhteellisen vähän, joten
teräsharja on edelleen tarpeellinen lisä reitille siirryttäessä. Salmisen Paulin kätten jälki
näkyy tämän ajanjakson ehkä kolmessa hienoimmassa reitissä. Ensimmäinen on katon
alla kulkeva poikkari Kita 6, lähes kuin Nosen Great Roof, mutta ehkä pikkuisen pie-
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K

Antti Liukkonen, Hikinen Iltapäivä' 7a+

nempi ja hieman helpompi. Kaksi seuraavaa
ovat kallion oikeaan laitaan sijoittuvat offarihalkeamat. Näistä ensimmäisenä Hoikka
poika ja isot vehkeet 6. Mannisen Mikko teki reittiin tänä keväänä ilmeisimminkin toistonousun ja arveli reitin loppuosan rannarin
antavan viitettä reitin nimihistoriaan. Itseäni reitti lähinnä hirvittää, joten en usko, että
olen tarpeeksi hoikka… Trion viimeinen, muttei todellakaan vähäisin, on nimeltään Koneisto 6+. 25 metrinen fleikki, joka tarjoaa hienoa
leibäkkiä fleikeistä. Fleikki on itse asiassa valtava bulge, joten reitin alkuosa tarjoaa jopa
hänkkäävää halkeamakiipeilyä. Sekä kiipeilyllisesti, että visuaalisesti erittäin hieno reitti.

K

ehityskaaren kolmas vaihe sijoittuu
vuosiin 2005 ja 2006, jolloin pääasiassa
mikkeliläinen kiipeilykaarti totesi harjoitelleensa kiipeilyä tarpeeksi boulderoimalla ja aloitti
ihan oikean kiipeilyn taas vuosien jälkeen. Kallion pulttauslupa varmistettiin maanomistajatädiltä, jonka mielipide oli seuraava: ”Lyökää
minun puolesta se kallio vaikka täyteen niitä
metallivimpuloita. Itse en ole kalliolla ikänä käynyt, mutta naapurin Pentti oli nähnyt kun mies
oli siellä kynsineen kallion kuvetta kavunnut”.
Tästä innostuneena annoimme Hiltin laulaa
ja reittejä alkoi syntyä kuin sieniä sateella. Ensimmäisinä pulttausvimman tuloksina syntyneet reitit olivat kaksi 20 metristä släbiä, Äksy ja Koksu 7a+ ja Onnenporsas, joka oli alun
perin 6b+, mutta on sittemmin soraäänien
vuoksi hilautunut hieman ylöspäin ollen nykyään 6c+. Toki nämäkin ovat vielä ensinousijan

arvioita, sillä 14:sta sporttireitistä toistonousun on saanut vasta puolet. Näiden lisäksi ensinousun koki reilu kymmenmetrinen, pikkuisen hänkkäävä feissi Hikinen iltapäivä 7a+ ja
kesän napakin reitti Horemheb 7b. Horemheb
on hieman hänkkäävä kantti, joka tarjoaa kohtuullisen napakkaa, bouldertyylisillä muuveilla pakattua kiipeilyä reilun kymmenen metrin
verran. Kesän luomureittilisän nousi Virtasen
Eero, jolle puhdistelin synttärilahjaksi varsin
mukavan halkeamaprojektin. Tuloksena Over
the rock and far away 6. Jyrkkää halkeamakiipeilyä hyvillä otteilla.

K

esän 2006 alussa Aution Tatu ja Mannisen Mikko avasivat kumpainenkin reitin
mieheen, Tatun reitti 6c ja Savon sonni 7a+.
Varsinkin Mikon Savon sonni napakoine bouldermuuveineen on erittäin hieno lisä kallion
sporttitarjontaan. Itsekin pääsin heti kesän
alusta onnistumisen elämysten tunteeseen
avaamalla kaksi hienoa kanttireittiä, Maalaisposset maailmalla 7a+ ja Isä Aurinkoinen ja
tuomion pasuunat 6b. Jälkimmäisen osalta
tein päätöksen esiklipata ensimmäisen pultin,
koska alla on monta metriä syvä luola. Tätä
ei kuitenkaan tullut mainittua topossa, joten
lukijoille tämä tiedoksi. Ainakin yksi onsightia koettanut kanssakiipeilijä kertoi kyseiseltä
reitiltä loikanneensa viereiselle kivipaadelle
lähes kuolemansekaisin tuntein. Kesän alkupuolella syntynsä sai myös kallion tällä hetkellä vaikein reitti Paukkumaissi 7b+(?) Reitti tarjoilee varsin monipuolisen paketin huukkeja, backsteppejä ja jopa jammeja. Kyseinen

Sami Romppainen

Antti Liukkonen

Turunvuoren piirrokset ja reittitiedot löytyvät kokonaisuudessaan loppukesästä ilmestyvässä SKIL:n TOPOkirjassa.

reitti poikkeaa kallion yleisestä kaavasta siinä, että se on kohtuullisen tasainen muiden reittien ollessa ennemminkin boulderkruksikkaita.

TURUNVUORI

L

oppukesästä lähestyin itsekin rajatilakokemuksia avaamalla sporttireittien sekaan luomulinjan joka kantaa nimeä Young Padawan,
vaikeutta noin 6c. Kun Avasin vielä Mikon Savon sonniin vasenkätisen,
erittäin ilmavan lippapoikkariversion Vapaasooloaja Patrick Edlinger 6c,
oli kallion niin sanotun keskisektorin selkeimmät reitit kiivetty. Aution
Tatulla on kallion keskivaiheilla sijaitsevassa hänkissä erittäin hieno ja
jyrkkä projekti, jonka vierestä voisi ehkä vielä pari vaikeaa projektia irrota.

K

allio sijaitsee Mäntyharjulla noin 55 km Mikkelistä ja 65 km Kouvolasta. Helsingistä kalliolle ajelee noin 2 h 30 min ja lähestyminen
parkkikselta kalliolle ottaa noin 3-5min. Bonarina kallion alla on pieni
lampi jossa voi peseytyä rankan kiipeilypäivän päätteeksi. Kun topokin
vielä tulee uuteen topokirjaan, ei innokas kiipeilijä voi muuta kuin onnitella itseään onsight-elämyksien runsaasta tarjonnasta. Kuten jo mainittua, greidit ovat viitteellisiä ja niistä otetaan mieluusti palautetta, mikäli
on osuttu pahasti harhaan.
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JUNNULEIRI ’08 LUPPIOVAARA
Teksti ja kuvat Tapio Alhonsuo
< Leirinuotio tuo oikean tunnelman.

Sanna Siitonen kiipeää.

L

Henni Repo. >>

uppiovaaran kauniissa kiven täyttämässä maisemassa
pidettiin kesäkuun alussa Tornion Tornioravien, Rovaniemen Vuoristoklubin sekä Suomen Alppikerhon

yhteinen junnuleiri. Ohjelmassa oli sääskien ininää, valo-ongelmia, paikattuja nakkeja ja – niin ja tietysti kiipeilyä.

Leirille osallistui yhteensä 12 junnua, joiden
ikähaarukka asettui välille 9 –16 vuotta. Kaitsijoina toimivat Tornioravien ja Vuoristoklubin tutut ohjaajat. Leirillä oli tarkoitus kiivetä
mahdollisimman paljon ja opetella kiipeilyn
oheistaitoja, kuten telttailua ja retkeilyä.
Luppiovaara on Suomen ja Ruotsin rajalla
Övertorneån kunnassa, noin 100 km Rovaniemeltä länteen ja vastaavasti 100 km Torniosta pohjoiseen. Vaara on kiipeilyalueena
erittäin laaja, kattaen tällä hetkellä noin 100
boulderongelmaa ja joitakin köysireittejä
– tai kiipeilijästä riippuen ”yläpalloja”. Luppiovaaran seinämät muodostavat ikäänkuin
rappusia, jotka kiertävät ovaalin muotoisina
kerroksina vaaran ympäri, ja alueen isoimmat boulderkeskittymät tunnetaankin ykköskakkos- ja kolmoskerroksina.
Luppiovaaran kiipeilyhistoria ei ole kovin
tarkkaan tunnettu, ja suurin osa reiteistä kulkeekin nimettöminä ja greidittöminä. Tämä
on osa Luppion viehätystä – kiivetään niitä
reittejä, jotka näyttävät makeilta, ilman sen
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tarkempaa greidistressausta. Pikainen kierros vaaran ympäri paljastaa vielä sen, että potentiaalista on hyödynnetty ainoastaan
murto-osa. Jos autolta jaksaa tallustaa kauemmas kuin sata metriä, löytyy täysin koskemattomia helmiä vaikka muille jakaa. Junnuleirikin hyödynsi tämän ja tuloksena syntyi monta uutta, myös pienemmille sopivaa
reittiä.

matka jatkui torniolaisten kyydillä Luppiovaaraan. Rovaniemeläiset onnistuivat perinteiden vastaisesti saapumaan ajoissa, ja kerkesivätkin kiivetä pahimman poltteen pois
ennen muiden saapumista. Pikaisen leiriytymisen jälkeen kaikki lähtivät tutustumaan
tarjontaan, minkä johdosta Lapin yöttömässä yössä jatkettiin boulderointia hieman yli
useimpien nukkumaanmenoajan.

SAKE:n edustusto saapui perjantai-iltana
pitkän junamatkan päätteeksi Kemiin, josta

Luppiovaaran retkeilykeskuksen virkaa hoiti
valtava, usean kivipaasin muodostama luola,
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Nakit muusina.

Matias keittää nuudeleita.

jonne kaikki 16 retkikunnan jäsentä mahtuivat ylellisesti ruokaa laittamaan ja ajoittain
chillaamaan. Vaikka jotkut asiat, kuten keittimen käyttö, olivat täysin uusia pienimmille, niistä suoriuduttiin todella reippaasti ja
positiivisella mielellä. Minkäänlaista kitinää
ei kuulunut koko viikonloppuna suuntaan eikä toiseen, mistä kiittäminen olikin varmasti
torniolaisten järjestämää ruokahuoltoa, joka
piti huolen siitä että pienten kiipeilijöiden ei
nälkää tarvinnut nähdä. Sääski- ja valo-ongelmien johdosta kaikki nukkuivat teltoissa, lukuunottamatta paria ohjaajaa jotka uhmasivat lapin luonnonvoimia nukkumalla taivasalla.
Nämäkin urhoolliset kyllästyivät ininään aamuyöstä ja pakenivat autoon.
Lauantai-aamu alkoi iloisesti puurolla, jonka
jälkeen halukkaat saivat kiipeilyn lisäksi harjoitella laskeutumista. Muutaman yläköysipisteen turvin kiivettiin joitakin Luppiovaaran
ajattomia yläpalloklassikoita, kuten ”Kolmatta kerrosta”. Luolien läheltä löytyvä korkea
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Slackline.

Yötön yö.

nyrkkihalkeama löi jauhot suuhun useimmille otekiipeilyyn rutinoituneille junnuille, mutta iloisia oltiin ainakin siitä, että saatiin haavoja muuallekin kuin sormenpäihin.
Iltapäivällä aurinko lämmitti seinät tulikuumiksi, ja suurin osa säästelikin nahkojaan
illan viileämmille keleille. Ohjaajat ja vierailevat tähdet ikuistivat leirin kuitenkin kiipeämällä luolan viereen uuden reitin, Junnuleirin (6c). Ilta jatkui pienellä kisailulla, lajeina muun muassa valjaiden pikapukeminen,
köydenveto sekä joukkue-slackline.
Yötön yö parempine kitkoineen hyödynnettiin taas tehokkaasti, junnujen tutustuessa
hieman negatiivisempaan boulderointiin ja
joidenkin ohjaajien tutustuessa hieman korkeampiin reitteihin. Kahden päivän yhtämittainen kiipeily alkoi kuitenkin useammilla
tuntua nahoissa, ja ”aijai” alkoikin olemaan
yleisin sana niin junnuilla kuin ohjaajillakin.
Sunnuntaille riitti vielä voimia, ja lähetystoimintaa tapahtui säännöllisesti aina viimei-

seen lähtöä edeltävään minuuttiin saakka.
Useimmat junnuista kiipesivätkin varmasti
kovimmat ulkokiipeilysuorituksensa juuri viime tunteina. Evästyksen ja leirin purun jälkeen väsyneet kiipeilijänalut kiidätettiin kotejaan kohti, likaisina mutta onnellisina.
Junnuleiri oli kokonaisuudessaan hieno ja
avartava kokemus niin junnuille kuin ohjaajillekin, ja toivon mukaan vastaavat tapahtumat junnutoiminnassa runsastuvat. Luppiovaara on monipuolisuudessaan ja helpossa
lähestettävyydessään loistava paikka leireille, mutta yhtä hienoja löytynee Suomesta
muualtakin, joten... ei muuta kuin ensi kesää
odottelemaan!

HUOM! Vuoden 2009 junnuleirin
järjestäjää eli isännöivää seuraa etsitään.
Ota yhteyttä Nuorisovaliokuntaan:
Kalle Pulli, kalle.pulli@humak.edu tai
Eeva Mäkelä, eeva.makela@humak.edu
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Tuoteuutuudet
Tendon köydet
Dry Complete Shield -käsittely.
Tendon tuo markkinoille yksinoikeudelle DuPont™
TEFLON® käsittelyn. Nanoteknologiaan perustuva
käsittely suojaa köyden sisäosia erittäin tehokkaasti
vedeltä ja lialta. Käsittely tekee köysistä erittäin pitkäikäisiä, kevyitä käsitellä märkinäkin ja tietysti turvallisia.
Heaven Distribution Oy | mm. Ambition 9,8
Dry Complete Shield 60m, SH 171 €

Kayland Dragonfly
eVent®-kalvolla varustettu tekninen ja kevyt maastokenkä lähestymisiin ja päiväretkille. Hyvän istuvuuden
takaa kantapäähän integroitu Kaylandin oma Heel Lock
System. Kaylandin pohja tarjoaa jämäkän kiertojäykkyyden ja erittäin hyvän rullaavan askeleen.
Heaven Distribution Oy | SH 125 €

Iso Mankka -mankkapussi
Suomessa valmistettu,
jykevä ja kulutuskestävä
rakenne sekä ainutlaatuinen
yhden käden kiristys.
Shelby Oy

Thenar jarkot
Väkäsettömällä portilla varustetut Guitar Dyneema jatkot sekä
sydämen muotoista Corazonsulkurengasta.
Shelby Oy

Durango VCR
Uusi yleiskenkä tarroilla.
Hyvä kenkä sisälle ja kesäisille kalliolle.
Valmistaja Red Chili
Summit Sports/Koulutustalo Aavas Oy
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La Sportiva Crosslite
Kiila-avain Wild Country
Uusi hieno kiila-avain täynnä loistavia oivalluksia,
jotka tekevät kiipeilystäsi vähän helpompaa.
Summit Sports/Koulutustalo Aavas Oy

Kevyt jalkine juoksuun ja liikkumiseen maastossa.
Pohja mahdollistaa maksimaalisen pidon erilaisissa maastonmuodoissa. Kenkään on mahdollista asentaa myös nastat. Erinomainen vaihtoehto
myös kun lähestyminen on hankala.
SH 100 € / Free Heels Oy

La Sportiva Trango Prime
Uusi malli, joka on suunniteltu tekniseen käyttöön jäällä ja mixed-kiipeilyssä. Kevyt ja monipuolinen kenkä, jolla on hyvä lämmöneristyskyky.
Vibramin Impact brake system -pohja, joka parantaa mm. rullaavuutta kävellessä. Kengässä on
integroitu säärystin. Trango Prime on saatavissa
syksyllä 2008.
SH 339 € / Free Heels Oy

Cordelette Wild Country
10 mm dyneema
Pituus 400 cm
Paino 164g
Kestävyys 22kN
Summit Sports/
Koulutustalo Aavas Oy

Pali köysipussi
Väri: Lime
Uutta oivallusta ja toimivia yksityiskohtia.
Valmistaja Arcteryx
Summit Sports/
Koulutustalo
Aavas Oy

Singing Rock Slack line
Illan fiilistelyihin nuotiotulille, piknikille kaveriporukalla tai aktiivisempaan
tasapainoiluun, Singing Rockin Slack line tarjoaa täysin valmiin paketin.
Paketti sisältää 10 metriä, 25mm leveää nauhaa, Slingit Rock Lock kiinnityksellä ja räikkä taljan. Eli kaiken minkä tarvitset ja hauskuus voi alkaa.
Heaven Distribution Oy | SH 66 €
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Topo-kirja 2008

ILMESTYY
LOPPUKESÄSTÄ!

Suomen Kiipeilyliitto ry:n kustantama ja julkaisema koko Suomen kattava
Kalliokiipeilyopas 2008 eli Topo-kirjan uudistettu painos on valmistumassa
myyntiin kesäksi. Aiemmat painokset, yhteensä 1500 kpl, on myyty loppuun
ja uudesta kirjasta on ollut kova ennakkokysyntä.
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Kirjan tiedot:

Pikku Siuntio

Pikku Siuntio

P: 6675532, I: 3347822

6a+ … 7c+

10-13 m

Tasainen

30 m

Länsi

Hyvää graniittia

Pikku Siuntio | Helsingin seutu

Melko aurinkoinen

Parkkeeraa autosi kääntöpaikalle niin, että muut
autot pääsevät ohi.

Topo-kirja A5, noin 300 sivua | Julkaisija Suomen Kiipeilyliitto ry.
piirrokset ja ulkoasu Pia Sjöroos | taitto Mina Jokivirta

Turku
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✱
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115

kierresidonta ja paksut, laminoidut kannet

✱

kirjassa nelivärikuvia kallioista ja reiteistä

✱

koko Suomen kalliokiipeilyreitit

✱

piirretty yhtenäisellä tyylillä ja samoilla symboleilla

✱

sisältää myös tietoa jokamiehenoikeuksista, reitinteosta,
vaikeusasteikoista, historiikkia, alueiden esittelyt,
Suomi/Ruotsi/Englanti termistöt ym.

Kirkkonummi
PIKKU SIUNTIO
51

Gyllene tider

7c

Martin Nugent, 2006

2.

Sommartider hej hej

7c+

Martin Nugent, 2006

3.

Kingston Wall

7c ✩

Peter Hammer, 2007

4.

Tik Tak

6a+

Peter Hammer, 2006

5.

Crash

7a+

Peter Hammer, 2006

Lohja

70

Haukkakallio

Haukkakallio

71

Etelä-Suomi

✱

1.

Sektori Kivikausi oikea

Uutta kirjassa:
65
66
67

64
63

68

69

70

71

62
61

✱
✱

paljon uusia reittejä vanhoilla kallioilla
noin 30 uutta kiipeilykalliota!

✱

uusia kuvia ja artikkeleita

✱

kallioiden karttakoordinaatit

✱

sporttireittien greidit fr-asteikolla

61.

Herra Hakkarainen

62.

projekti

63.

Flaka

6+ 

Simon Bell, 2007
Släbi ry

6a+

Markus Nyman, 2007

64.

Road to Zion

5

Toby Archer, 2007

65.

Nu Moon

7a+ 

Rami Haakana, 2006

66.

Tiramisu

6c+

Rami Haakana, 2006

67.

projekti

68.

projekti

Rami Haakana
Arto Järvinen

69.

Toni Hawk

7+ 

Jari Koski, 2007

70.

Falcon

6+*

Jari Koski, 2005

71.

Enter the Hand Jam

5+

Anthony Bishopp, 2006

✱ ensinousijan nimi ja vuosiluku, kun tiedossa
Toravuori 139

P 6699687, I 3287370

Etelä

6c+
7a
6b+
7b+
6-

52

Helsinki

3km

6.
7.
8.
9.
10.

1

Salo

5

Olli-Petteri Manni, 2005
Marko Virtanen, 1997
Pia Sjöroos, 1997
?
Marko Virtanen, 1997

m

kirkko

6

olan

Kirj

Inkoo
Kisko

1

2

3

tu
onka
star
Haka

katu

4

186

peltoa

52

7a+
7b
6c 
6+
6b

110

2k

Kirjan voit ilmestymisen jälkeen ostaa omalta SKIL:iin kuuluvalta
kiipeilyseuraltasi tai hyvinvarustetusta kiipeilykaupasta.

Helgonet
Hei Me Lennetään
Yövuoro
Ben Eller Hur
Paska lafka

8

E18

7

Forssa

Turku

700m

Kirjan painos on 1000 kpl ja jälleenmyyntihinta on 39 euro/kpl.

n.2k

TORAVUORI

P

P
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Perniö
Tammisaari

1.
2.
3.
4.
5.

Hyttyskallio
Polku ylös

a

Nipsu
CMF
Pikku Myy
2.5 Hours
Niiskuneiti

m

ölinj

sähk

Sirkkula
Helisnummi

Länsi-Suomi

50 m

Pystysuoraa, teknistä kiipeilyä
Ei montaa, mutta sitäkin hienompia
reittejä, valiona Pikku Myy.

Tasainen

Toravuori | Salon seutu

22 m

Polku ylös

6- … 7b+

Aurinkoinen

Marko Virtanen, 1997
Marko Virtanen, 1997
Martin Nugent, 1997
Martin Nugent, 1997
Peetu Ojalehto, 1995

11

9

Uudesta kirjasta on jätetty pois boulderalueet, niiden topot löytyvät tulevaisuudessa kiipeilyseurojen ja muiden toimijoiden nettisivuilta.

Toravuori

10

138

